
 

Editorial : 

Laat ons breken wat ons verboden wordt, zo breken wij onze ketenen. 
Tijdens deze kapitaalcrisis blijf het aankondigingen van sluitingen, faillissementen en ontslagen regenen. 
Onlangs zijn daar  General Electric, Disteel-Porta, Britte. Deze sinistere litanie van sluitingen zal verergeren 
naarmate de kapitalistische wereld dieper en dieper wegzinkt in een systeemcrisis. De vraag rijst wat de 
noodzakelijke reactie van de werkners hierop is, en in welke vorm. 
Het kapitaal weet dat zijn aftakelende systeem de arbeidersklasse zal verwoesten ten voordele van de rijksten, 
het weet dat er opstanden zullen komen, dus het bereidt het terrein al voor door te proberen de kracht van de 
wereld van de arbeid, vertegenwoordigd door waar haar massa georganiseerd is in vakbonden, te neutraliseren. 
Op 23 november veroordeelde de correctionele rechtbank van Luik 17 vakbondsleden omdat ze gebruik hadden 
gemaakt, en laten we dit niet verbergen, van het stakingsrecht. De veroordeling van Bruno Verleackt in 2018 
was al een gevaarlijk precedent. Het vonnis van Luik betekent een echte in vraagstelling van het stakingsrecht 
en maakt deel uit van de aanvallen van het kapitaal op de vakbondsmacht. Dit is niet nieuw en niet uniek voor 
België. 
In Griekenland riep het PAME, een militant front van alle 
werkers, aangesloten bij de WFTU, op 26 november op tot 
een algemene staking. Zij verzet zich onder meer tegen de 
plannen om de vakbondsvrijheden in te perken die de Griekse 
regering wil invoeren, die reeds betogingen had verboden 
onder het voorwendsel van de Covid. Op 17 november brak 
de arbeidersklasse in Griekenland het verbod op de 
herdenking van de polytechnische opstand. De herdenkings-
betoging werd brutaal onderdrukt door de oproerpolitie. Het 
was het symbool dat het doelwit was, evenals de KKE en de 
revolutionaire krachten die betoogden. 
Deze aanslagen maken deel uit van een toename van het anticommunisme in Europa en de rest van de wereld. 
In Slowakije is het de Slowaakse Communistische Partij die zojuist bij wet als een criminele organisatie wordt 
beschouwd. Deze wet valt ook de hele erfenis van socialistisch Tsjecho-Slowakije aan. In Spanje was het de 
Parti Popular, erfgenaam van Franco die, gelukkig tevergeefs, probeerde een wet in te voeren in dezelfde 
richting, gebaseerd op de Europese anticommunistische resolutie van september 2019. Deze aanvallen zijn 
wereldwijd. In onze vorige uitgave hebben we de verklaring van de Eenheid van de Communistische Jeugd 
(Brazilië) vertaald, die zich verzette tegen de wens van Bolsonaro's zoon om het communisme naar Europees 
model te criminaliseren. Het was toen niet verwonderlijk dat de angst voor rood weer opdook in de Amerikaanse 
presidentiële campagne. Veel aanhangers van Trump zagen Biden als een communistische agent. Niets is 
lachwekkender als je weet dat Biden, de nieuwe president van de Verenigde Staten, alle imperialistische 
oorlogen van de Verenigde Staten had gesteund en het anti-volkse beleid van zijn voorgangers zal voortzetten.
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Maar er blijft hoop, er is minder bekendheid dan de 
Amerikaanse verkiezingen waarvan we wisten dat ze 
een witte pet en een hoed voor wit zouden zijn, de 
verkiezing van Luis Arce tot president van de 
Plurinationale Staat Bolivia was een echte belediging 
voor het  Amerikaans imperialisme. een jaar nadat 
laatstgenoemde een staatsgreep tegen Evo Morales had 
gepleegd om de belangen van monopolies te dienen, 
waaronder die van Elon Musk. In oktober kwam er nog 
een nieuwsbericht uit Latijns-Amerika: na meer dan 
een jaar van volksmobilisatie stemden Chilenen met 
meer dan 80% om de grondwet van Pinochet te 
beëindigen. 

Er is maar één conclusie: alleen het volk kan het volk redden! Revisionisme zal geen doorgang krijgen, want de 
geschiedenis is van ons! Dus laten we de betogingsverboden doorbreken, laten we onze ketens breken! De 
staking is ons wapen. 
Maar uiteindelijk moeten de werkers zich verenigen in een communistische partij, niet alleen om de 
ketens te breken, maar ook om het kapitalisme te breken, de enige oplossing om de crises en oorlogen te 
stoppen. 
 
 

"Reeds 100 jaar heeft de jeugd van Frankrijk  
de Rode Vlag hoog gehouden!" 

Bijdrage van de Communistische Jeugd van Frankrijk 

Van 31 oktober tot 1 november 1920 besloten de Socialistische Jongeren (FNJS) van Frankrijk, 
tijdens hun VI-e Congres, om te breken met het opportunisme in al zijn vormen, om zich 
onvoorwaardelijk aan te sluiten bij de Communistische Internationale, een jaar eerder opgericht. 
Een nieuwe organisatie was geboren: de Communistische Jeugd! 
Deze organisatie was de vrucht van een meedogenloze strijd van de beste elementen van de werkende jeugd van 
Frankrijk tegen de invloed van de bourgeoisie in de arbeidersbeweging, tegen de sociaaldemocratie die de jeugd van 
Frankrijk naar het massagraf had gestuurd, die de Duitse Revolutie had neergeslagen, en die er tot op onze dagen naar 
zou streven om het proletariaat achter de imperialistische monopolies te doen scharen en het te ontwapenen tegenover 
het fascisme dat tien jaar later zo welig zou tieren. 
Het VI-e congres van het nieuwe JC zag de triomf van leninistische opvattingen vieren over de onjuiste opvattingen 
van de oude SFIO, die het resultaat waren van een compromis tussen revolutionaire marxisten en verschillende 
reformistische tendensen. Het versterkte de communistische tendens binnen de SFIO aanzienlijk hetgeen duidelijk tot 
uiting kwam tijdens het congres van Tours, dat werd gehouden van 25 tot 30 december 1920. 
De revolutionaire strijd won aan duidelijkheid in het licht van Lenins nieuwe analyses van het imperialisme, die niet 
langer alleen werd gezien als een politiek van een of andere burgerlijke staat, maar eerder als een mondiaal systeem, de 
ultieme ontwikkeling van de kapitalistische productiewijze. 
Tegenover imperialistische oorlogen, tegenover de racistische en barbaarse onderdrukking van het kolonialisme was 
het niet langer een kwestie van verzet in de vorm van een "humanitaire" strijd, maar een strijd op leven en dood tegen 
het kapitaal en zijn staat. 
Door zich aan te sluiten bij de Internationale Communistische Jeugd (IJC), brachten de jonge revolutionaire werkers 
hun lot in verband met tientallen miljoenen andere jonge mensen over de hele wereld die in dezelfde beweging vochten 
tegen de koningen van de mijn, de spoorwegen, het bankwezen en de industrie en hun lakeien. 
Die deze laatsten op een vijfde van de wereld had verdreven en de Sovjet-arbeiders- en boerenstaat had gevestigd. Die 
in de komende twee decennia de hemel bestormen door socialisme op te bouwen onder onvoorstelbare moeilijke 
omstandigheden. 
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Gedurende de eeuw die voorbij zou gaan, verlieten de 
communistische jongeren nooit hun post, altijd in de voorhoede van 
de strijd van klasse tegen klasse. 
Stevig verenigd met de Communistische Partij - SFIC en de CGT-U, 
vochten ze vanaf het begin tegen de wil van de Franse bourgeoisie om 
de jeugd van Frankrijk opnieuw om te vormen tot kanonnenvoer tegen 
het Marokkaanse volk dat vocht voor zijn onafhankelijkheid, tegen 
het Duitse proletariaat dat zich oprichte haar weg zocht  naar de 
socialistische revolutie. 
De JC richtte ondanks mogelijke repressie, cellen op in fabrieken en 
kazernes. Ze organiseerden leerjongens, werkers met of zonder 
kwalificaties, boeren, studenten. 
Hun ijzeren discipline, gebaseerd op totale vrijheid van discussie en 
totale eenheid van handelen, hun vereniging met de voorhoede partij 
die de PCF was, en met de eenheids-organisatie van de hele 
arbeidersklasse die de CGT was, stelde hen in staat aan het fascisme 
en vervolgens de bezetting te weerstaan. Het JC betaalde de zwaarste 
prijs tijdens de verzetsoorlog en nationale bevrijding tegen nazi-
Duitsland. 
Na de Tweede Wereldoorlog zal het JC opnieuw in de frontlinie staan 
tegen de oorlog in Indochina, voor de vrijheid en onafhankelijkheid 
van het Vietnamese volk en vervolgens tegen de oorlog tegen het 
Algerijnse volk. Ze vochten in solidariteit met de strijd van de massa’s 
in Afrika, Azië, Latijns-Amerika alsook die in het Noorden. 
Het is inderdaad omdat de Communistische Jeugd het voorhoede-deel 
van het proletariaat van Frankrijk vertegenwoordigde dat de 
opportunistische elementen die vanaf de jaren vijftig geleidelijk de 
leiding van de PCF verwierven, probeerden haar te verzwakken. Na 
een lang proces, dat met name door de transformatie van het JC in een 
eenvoudige massaorganisatie van jongeren in dienst van het 
electoralisme van de steeds hervormingsgezinde leiding van de PCF, 
de onderdrukking van bedrijfseenheden van de Jeugd en daarna in de 
Partij; werd de JC puur en simpel geliquideerd door de openlijk 
sociaal-democratische leiding van Robert Hue in 2000. De JC 
vertegenwoordigde inderdaad, ondanks het opgeven van de 
grondslagen van het marxisme door de PCF, nog steeds een steen in 
de schoen van het apparaat, dat besloten had om de partij van de 
arbeidersklasse en het socialisme te integreren in de 
sociaaldemocratie. 
Deze liquidatie werd fel bestreden, met name door onze federatie. 
Vandaag, 100 jaar na het congres van La Bellevilloise, houden we de 
vlag hoog die onze kameraden hebben gehesen: die van de toekomst 
zo aangeduid door de Communards in 1871, door Sovjetarbeiders en 
boeren, door de strijders van de Vercors-maquis in de Mekong Delta. 
Het is die van een samenleving die is bevrijd van alle uitbuiting, alle 
overheersing, alle vervreemding, waar de vruchten van menselijke 
arbeid de levensomstandigheden zullen verbeteren, hun inspanningen 
zullen verlichten en hun vrije ontwikkeling mogelijk maken, 'een 
noodzakelijke voorwaarde voor de emancipatie van allen ". 
Laten we tot die tijd de Communistische Jeugd heropbouwen, laten 
we de Communistische Partij heropbouwen! 
door de Socialistische Oktoberrevolutie! 
Om het reactionaire offensief van het kapitalisme af te weren, 

Om de burgerlijke staat en de dictatuur van monopolies te 
breken 

Voor de werkers-volksmacht en het socialisme-communisme 
Sluit je aan bij de communistische jeugd.  
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De lockdown die er geen is! 

Vrijdag kondigde de regering nieuwe maatregelen aan om de tweede golf van de pandemie te bestrijden. Één 
van deze was een nieuwe lockdown ... die er niet echt één is. Franck Vandenbroucke, sociaaldemocratische 
minister van Volksgezondheid, stond er inderdaad op dat de bedrijven zouden mogen draaien ... en zo werkers 
aan het virus bloot te stellen, waarmee hij nogmaals aantoont dat deze regering ten dienste staat van het kapitaal. 
De overheid luistert alleen naar het VBO en de werkgeversfederaties. Een paar weken geleden beweerde Pieter 
Timmermans, bedrijfsleider van De Bedrijfsleiders, op criminele en bedrieglijke wijze dat werkplekken geen 
broeinesten van besmetting waren. De strijd midden september bij AB Inbev na de ontwikkeling van 
verschillende gevallen in de fabriek in Jupille, toonde precies aan dat de bedrijfsleiders niet de 
gezondheidsprotocollen hadden ingesteld die de werkers zouden moeten beschermen. AB-Inbev is geen op 
zichzelf staand geval: uit controles bleek dat in de periode van maart tot augustus bijna 3.223 bedrijfdirecties 
de gezondheidsregels niet hadden nageleefd zonder dat er een sanctie tegen hen was geformuleerd, maar 
eenvoudig waarschuwingen kregen. 
 

En masse op het werk, opgesloten om te leven! 
Zoals altijd sinds het begin van de gezondheidscrisis, tonen de verklaringen aan dat de regering gewon op zicht 
vaart, wat overeenkomt met de kortetermijnvisie van het kapitalisme. Sinds het uitbreken van de pandemie 8 
maanden geleden waren de burgerlijke partijen meer bezig met de verdeling van ministeriële posities voor de 
samenstelling van de federale regering, wat duidelijk gewoon een herschikking van de bourgeoisie blijkt te zijn. 
Gedurende 8 maanden hebben regeringen aangetoond dat ze niet in staat zijn om de gezondheidssector, scholen, 
het openbaar vervoer en de economie voor te bereiden op de tweede golf: werkers zijn aan hun einde, scholen 
zijn broeinesten van besmetting ondanks de eerste verklaringen van minister Désir, bussen, trams en treinen zijn 
overvol en ziekenhuizen overweldigd. 
Om hun onzorgvuldigheid en de inconsistente maatregelen van de ene dag op de andere te rechtvaardigen, 
hebben de verschillende regeringen in België de strategie van angst en autoritaire maatregelen toegepast, ze 
lanceren oproepen voor individuele verantwoordelijkheid om zo het kapitalistische systeem van alle schuld te 
zuiveren. De burgerlijke staat heeft een avondklok ingesteld en we hadden gisteren de bevestiging dat de niet-
essentiële economie wordt gehandhaafd: in dit systeem hebben wij, de werkers, precies het recht om te worden 
uitgebuit, om met ons werk te betalen voor de dividenden van aandeelhouders en de winsten van de monopolies. 
Het is op weg-werk-slaap (“métro-boulot-dodo “). 
 

We zijn geen prooi van de bazen! Ons leven is meer waard dan hun winst! 
Het is hoogstdringend om werkers te beschermen en telewerken is een noodoplossing. Gisteren werd het 
veralgemeend en verplicht gesteld ... "waar mogelijk", waarbij het aan de bedrijfsleiders wordt gelaten om hun 
wetten over de haalbaarheid of niet dicteren en ons blootstellen aan het virus . Als telewerken tegenwoordig 
essentieel is, moeten we alle risico's en schendingen van de rechten van werkers in gedachten houden die het 
met zich meebrengt, zoals de Wereldfederatie van vakbonden het in september al opmerkte: telewerken heeft 
een negatief effect op de arbeidsomstandigheden van werkers (verhoogde werkdruk, verzoek om 
beschikbaarheid 24 uur per dag, 7 dagen per week, geen internetverbinding en geen noodzakelijke software 
beschikbaar, geen gratis ergonomische apparatuur geleverd door bedrijven. werkers zijn geïsoleerd en 
afgesneden van hun vakbondsorganisatie, en controles, vooral bij overuren, zijn niet gegarandeerd. 
Telewerken is dus niet ideaal, en net zoals een lockdown ook geen langetermijnstrategie. Zonder investeringen 
in de bescherming van de bevolking, dat wil zeggen in openbare diensten, in gezondheids- en 
onderwijsinfrastructuur, in personeelswerving, het einde van de numerus clausus, zoals geëist door werkers aan 
de basis, zal de pandemie zal nooit echt onder controle worden gehouden en het zal het lockdown op lockdown 
zijn met een afbraak en verslechtering van openbare diensten in overeenstemming met de belangen van de 
bourgeoisie en de Europese richtlijnen. Maar tijdens de persconferentie op vrijdag waren er geen antwoorden 
op de noodzakelijke eisen en op de noodzakelijke herfinanciering van openbare diensten om de pandemie het 
hoofd te bieden. Integendeel, gedurende de hele week was het slechts een voorstel die onze uitbuiting maar zal 
vergroten: de eenstemmigheid waarmee de sociaaldemocratische minister Dermagne en de baas van de 
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werkgeversfederatie van Agoria opriep tot het ter beschikking stellen van werklozen in de sectoren in crisis. 
Een soortgelijk voorstel was eerder deze week al ingediend door een andere socialistische minister Christie 
Morreale. 
Dit zijn de reacties van een systeem in crisis die zal leiden tot een nieuwe concentratie van kapitaal: terwijl de 
kleine bedrijven gesloten blijven zullen de grote zaken en monopolies zoals Colruyt en Amazon, die tijdens de 
crisis rijker werden, zullen hun rayons kunnen blijven openen, zelfs voor niet-essentiële zaken. Het is 
onvermijdelijk dat sommige "kleine" zullen worden opgeslorpt door grotere "die dan hun wet aan de werkers 
kunnen opleggen. Al deze maatregelen zijn echter nog niet genoeg voor de bedrijfsleiders, die menen dat ze niet 
voldoende zijn: Pieter Timmermans pleit nu al voor een marshallplan voor bedrijven. 
We zijn geen prooi voor de bazen. Wat we nodig hebben is een strijdstrategie om dit barbaarse systeem tegen 
te gaan. 
 

Ze beperkten ons sociale leven, niet hun winsten! 
De lockdown lijkt vooral neer te komen op het beperken van ons sociale leven, daar waar vrije tijd en sociale 
verbindingen essentieel zijn. Karl Marx analyseerde al in 1865 in salaris, prijs en winst: 'Een man die geen vrije 
tijd heeft, wiens hele leven, afgezien van de simpele puur fysieke onderbrekingen voor slaap, maaltijden, enz., 
wordt helemaal in beslag genomen door zijn arbeid voor de kapitalist, en is minder dan een lastdier. Het wordt 
een eenvoudige machine om rijkdom voor anderen te produceren, fysiek afgebroken en intellectueel afgestompt. 
En toch laat de hele geschiedenis van de moderne industrie zien dat kapitaal, als het niet wordt gecontroleerd, 
zonder tegenprestatie of genade werkt om de hele arbeidersklasse te verlagen tot dit niveau van extreme 
degradatie. " 
Daarom ondersteunt de Communistische Partij de eisen van gezondheidswerkers, de strijd voor het aannemen 
van personeel, het creëren van nieuwe gezondheids- en onderwijsinfrastructuren, en betere 
arbeidsomstandigheden en effectieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid. een 
werkloosheidsdekking van 100% van het oude salaris. 
We kunnen de economie en politieke macht niet overlaten aan parasieten, roofvogels, plunderaars. Laten we, 
geconfronteerd met de gezamenlijke aanvallen van de burgerlijke staat en de bedrijfsleiders, het eenheidsfront 
van de werkers opbouwen, laten we een front van klasse tegen klasse opbouwen van alle werkers, 
strijdsindicalisten en studenten: 
 

Een antifascistisch, antikapitalistisch, anti-imperialistisch front voor 
socialisme en vrede. 

 

in Wikipedia 

Verenigde Staten slavenmarkt, 1830 
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COVID, een zegen voor de bedrijfsleiders om het telewerk af te dwingen 

Freddy

 

Wat aanvankelijk een noodmaatregel was om 
verplaatsingen en contacten te beperken, wordt nu 
een structurele maatregel die alle grote bedrijven met 
enthousiasme toepassen (zie de infographic van de 
krant Le Soir van 16-10-20). Een structurele 
maatregel die de Europese Commissie wel goed zal 
bevallen, omdat het in de richting van de 
digitalisering van de economie gaat. Met de 
geforceerde introductie van 5G-technologie en de 
intensieve ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie zal dit fenomeen nog veel beter 
aangescherpt worden. 
 
Telewerken wordt gepresenteerd als een vrijheid, 
maar in werkelijkheid zal het de 
werkomstandigheden negatief beïnvloeden en 
resulterren in veel meer controle. 
Geen symbolische 3 keer 8 meer (de vastgelegde 
werkdag)! Niet meer zijn kantoordeur kunnen sluiten 
tot de volgende ochtend. Wanneer u door uw huis 
loopt en langs uw pc loopt, wordt u onvermijdelijk 
aan uw werk herinnerd. De werkdruk zal automatisch 
toenemen. Reeds in gewone tijden vragen 
werkgevers al dat de werknemer 24 uur per dag, 7 
dagen per week beschikbaar is ... Als je je taak niet 
op tijd hebt afgerond, word je 'natuurlijk' gedwongen 
om overuren te maken om het doel bereiken dat door 
de baas is aangegeven. Hoe leg je een vertraging in 
het werk uit zonder directe uitleg te kunnen doen, 
“face to face”? 10 e-mails schrijven om jezelf te 
rechtvaardigen? Videoconferenties maken formele 
efficiëntie mogelijk voor zover de doelstellingen 
worden bereikt, maar met welke schade voor de 
werknemer? 

De reeds bekende burn-out zal verergeren met de 
"team-out", een nieuw anglicisme dat het verlies van 
contact met collega's, het verlies van socialisatie, het 
isolement, het verlies van referentiepunten aanduidt. 
We kunnen zelfs de mogelijke familieproblemen niet 
meer even vergeten, door te gaan werken. De druk en 
de stress is overal. 
 
Er zijn werkgevers die  zich door niets laten 
tegenhouden om het maximale uit de werknemer te 
halen. Inderdaad, zonder de nodige vakbondscontrole 
in het bedrijf, zelfs zonder de controle van de 
arbeidsinspectie, staat de deur open voor misbruik. 
Hoe verdedig je jezelf tegen je baas als je geïsoleerd 
bent? We kunnen niet rekenen op de kracht van de 
groep om een geschil op te lossen. 
Hoe controle uitoefenen over de werktijd en of 
overuren goed worden betaald? Gaan we een 
prikklok op het toetsenbord zetten? Sommige bazen 
willen al een camera bij de telewerker plaatsen om 
zijn prestaties beter te kunnen controleren .. 
. 
Bij een telewerkongeval staat de werknemer alleen en 
weerloos tegenover verzekeringsmaatschappijen die 
elk voorwendsel zullen vinden om het arbeidsongeval 
niet te erkennen. Hoe om te gaan met een ongeval 
"tijdens woon- /werkvervoer" als u in uw woonkamer 
valt ??? Hoe kunt u bewijzen dat uw rugpijn 
inderdaad te wijten is aan telewerken en de vele uren 
doorgebracht in een bureaustoel die niet eens 
geschikt is of baan uw beoefening van een sport 
waarbij u kunt ontspannen?

 
Daarom zijn er enkele voorzorgsmaatregelen die u moet nemen: 
– een bedrijfs-CAO onderhandelen, die telewerken strikt regelt, zoals het afsluiten van applicaties tussen 7.30 
uur en 17.00 uur bijvoorbeeld, of niet in het W-E, waar mogelijk. Om opgelegd overwerk of afhankelijkheid 
(verslaving) aan het werk te vermijden. 
- Het voorzien van een bureaustoel om te voorkomen dat de telewerker tijdens zijn werkuren zijn rug “breekt”. 
– Vergoedingen voor de kosten die verbonden zijn aan het werk (pc, verlichting, verwarming etc.) 
– thuis gedekt zijn door een verzekering, omdat de werkgever weet wanneer u aan het werk bent ... 
–  Het voorzien van  "visuele" contactbijeenkomsten om het menselijk contact op het werk te herstellen. 
Dit is wel voor de grote bedrijven, voor andere gaan we terug naar het begin van het artikel. 
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Voor de toekomst moeten we beseffen dat, in plaats 
van rekening te houden met de ervaring van 
Aziatische landen (Taiwan, Vietnam, China ...) of 
Cuba over hoe om te gaan met de pandemie, onze 
leiders dachten dat ze superieur waren in alles, en ze 
de zaak heel lichtjes hebben aangepakt, vooral door 
te focussen op bedrijfswinsten (lees dividenden). We 
zijn 7 maanden later en we zijn nergens. Als dat er 
een algemene lockdown zal plaatsvinden met 
uitgeput medisch personeel, kleine onafhankelijken 
aan de rand van de afgrond of al bankroet, werkers 
met gedeeltelijke Covid-werkloosheid en in 
financiële moeilijkheden, verwoeste staten omdat ze 
constant geld moeten injecteren  om iedereen te 
ondersteunen ... of bijna toch, omdat het voor de 
werklozen, de kleine gepensioneerden, nada is! En 
het is niet de 50 € voor 6 maanden voor de mensen 
met bestaansminimum (zelfs als ze gelukkig zijn) die 
hen uit de financiële malaise zal halen. 
 

En blijkbaar stoort dit onze politieke leiders niet al te 
veel, aangezien we ze niet zien twijfelen aan de 
Europese bezuinigingsverdragen die aan het bankroet 
van het gezondheidssysteem ten grondslag liggen. 
Afgezien van een kleine tijdelijke pauze, zal het 
verstrakken van de strop van de EU binnenkort 
worden hervat, daar heeft Angela Merkel u al aan 
herinnerd! 
 
Er valt natuurlijk niets goeds te verwachten van het 
kapitalisme dat in onze regio's het gezicht van de 
Europese Unie aanneemt. Het eerste dat te doen valt, 
is uit deze EU van financiën, multinationals, kapitaal 
geraken. De enige oplossing is de revolutie, zingen 
we zingen op de betogingen. Nou ja, zolang we er nog 
niet in slagen een socialistische samenleving op te 
bouwen in onze landen, is het garanderen van welzijn 
voor de werkers en hun gezinnen een utopie.

 
 

Laten we naar een eenheids-front gaan, met alle werkers, strijdsindicalisten en 
studenten, en wel in  

een antifascistisch antikapitalistisch en anti-imperialistisch front voor  
socialisme en vrede! 
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Als er iets is dat de huidige COVID-19-pandemie aantoont is dat 
het kapitalisme zijn tijd gehad heeft... 

Nico Oldenhof 

In het artikel “Crisis in de auto- en bandensector” 
in DR-RV no 1, september 2020, schreven we dat 
we  hoorden dat de bandenfabriek van Bridgestone 
Béthune (Noord-Frankrijk) in de loop van 2021 zou 
sluiten.  De situatie in Béthune deed ons denken aan 
de situatie bij Mecamold in de zone Hauts-Sarts. 
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 
overcapaciteitscrisis. Mecamold, dat slechts aan één 
afnemer leverde, produceerde steeds minder om een 
paar honderd matrijzen per jaar te bereiken tot 2018, 
toen Bridgestone besloot om de Luikse fabriek voor 

1 euro te verkopen aan een financieel bedrijf Keravalon in een duistere overeenkomst over het behoud van de 
bestellingen, met herstructurering en ontslagen. 
Eind augustus kondigde het Duitse monopolie Continental het ontslag aan van 140 werknemers op zijn site in 
Mechelen, ofwel een derde van het personeelsbestand. Hier was de vraag niet de veroudering van de productie-
eenheden, aangezien de fabriek in 2015 en 2018 onderscheidingen 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. 
De herstructurering is wereldwijd bij Continental: 30.000 banen zullen worden geschrapt, waaronder 13.000 in 
Duitsland.  

Overcapaciteit in de EIND-productie (bv “Auto-assemblage”) veroorzaakt overcapaciteit in 
de TUSSEN-productie (bv “Banden’) … en in een “prijsdaling” bij de GRONDSTOFFEn-
winning (bv “olie”), hoewel “speculatie” dit soms maskeert 
De COVID-19-pandemie versterkt en versneld de bestaande overcapaciteits-crisis. Ook en vooral in de 
automobiel-sector, waar regelmatig een harde concurretntie-strijd zorgt voor een ronde van sluitingen van 
bedrijven/bedrijfseenheden, afdanking van werkers, waarbij toeleveranciers(van tusssenproducten zoals 
Banden) en onderaannemingen mee gesleurd worden. Het vergroot ook de overcapaciteit in de grondstoffen-
monopolies die daarom ook een concurrentiestrijd scherp op de snede uitvechten. 
In feite zorgde de lockdowns overal ivm de coronavirus-pamdemie voor een dubbel probleem voor de 
kapitalisten, waarmee het chaotisch karakter vande kapitalistische productiewijze nog maar eens wordt 
benadrukt. 
Je hebt de “gewone” overcapaciteits effecten: die zorgt voor een vernietiging van capaciteit bij de “verliezers” 
in de door overcapaciteit verscherpte concurrentiestrijd. 
Maar aan de “winnende” kant konnen ze niet altijd de opengevallen marktaandelen inpalmen omdat ze moesten 
stillegggen, door de corona-maatregelen, ofwel doordat toeleveranciers “stillagen” door corona-maatregelen, 
ofwel dat  verwachte bestellingen niet doorkwamen omdat omwillle van het effect van de corona-maatregelen, 
door koopkracht-verlies bij de consumenten-werkers, aankopen werden uitgesteld, distributeurs ook gesloten 
moesten blijven,…. enz.  
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Omwille van zeker aan de winnende kant te staan bij de competititeits-strijd, “verwachten” de auto-
constructeurs-kapitalisten steun, subsidies van hun respectievelijke burgerlijke staten, Duitsland, maar ook 
China …. En soms houden “corona-maatregelen” zo’n subsidies of “steunmaatregelen” in “voor de relance of 
steun aan een competitiviteits- verhoging” van de “eigen” kapitalisten”, zoals ook in België gebeurt. 

Het “toyotisme” moest de auto-monopolies voor overproductie beschermen …. maar doet 
dit niet tegen overcapaciteit 
De eindproductie van assemblage van auto’s is al jaren min of meer “aangepast”. Het zogenaamde “toyotisme” 
(met o.a. het principe “just in time) zorgt ervoor dat er geen auto’s geproduceerd (toch “geassembleerd”) worden 
die niet “besteld” zijn dus waar men niet zeker van is dat zij verkocht worden. Het “just in time”-systeem houdt 
ook in dat er geen voorraden van onderdelen, tussenproducten (en dus bv BANDEN) zijn, maar MOETEN 
worden geleverd door het “leverancies”bedrijf eigenlijk op het moment dat die banden (bijvoorbeeld) worden 
gemonteerd, op de assemblage-lijn. 
De “leveranciers” worden zo ook door het “auto-assemblage-bedrijf” tegen elkaar uitgespeeld, Dit verhoogt 
natuurlijk de concurrentie tussen de (in ons geval) banden-producenten. (bv Bridgestone tov Continental of 
Michelin,...) 
De enorme productiviteit die zo wordt geëist àls er geleverd moet worden, dus de capciteit die “stand by” moet 
staan …. draagt bij in de “chaos” als er wéér een moment is van overcapaciteit. De concurrentie zorgt ervoor 
dat er een deel capaciteit, door het uitblijven van een regelmatige hoeveelheid van bestellingen, niet meer 
gebruikt wordt en dus permanent in overcapaciteit is….. en dus vernietigd moet worden. 
Ook wordt capaciteits-vernietiging (en vernietiging van werkplaatsen) in de “eindproductie” van auto’s een 
oorzaak van capaciteitsvernietiging (en vernietiging van werkplaatsen) in de bedrijven “stroomopwaarts” van 
tussenproducten, componenten,….(en hier dus van de BANDEN) 

Uiteindelijk toont dit alles het de uitzichtloosheid en het gebrek aan voordeel dat de 
mensheid heeft aan de kapitalistische productiewijze. 
De grondstoffen voor de productie van de meeste technologisch “gebruiks-apparaten” worden “gewonnen” in 
delen van de wereld waar zowel de natuur als de plaatselijke bevolking waarvan “werkers” tewergesteldworden, 
in sterke mate uitgebuit worden. 
Ijzer, koper, olie – als brandstof maar ook als grondstof van alle vormen van kunststoffen - , kobalt. Lythium, 
goud, …. de ertsen worden in grote mate in Afrika of Zuid-amerika gedolven. 
De eindproducten (in dit geval, de auto’s … en zeker de ELECTRISCHE auto’s) kunnen vaak door de mensen 
en de werkers ter plaatse niet aangeschaft worden…. Van wat zouden ze die moeten KOPEN? Hun inkomen is 
nauwelijks genoeg om te LEVEN (eten, wonen, kleden, gezondheid ….) De term “working poor” dus 
“werkende armen” duidt dit zo’n beetje aan. Zo zijn er ook bij de miljoenen mensen die in de VS regelmatig 
beroep moeten doen op gaarkeukens of voedselbanken, WERKENDE mensen, dus ook zij zijn “working poor”. 
De concurrentie tussen de eindproduct-monopolies (van auto-assemblage bv) zorgt voor een concurrentie tussen 
de monopolies aan die grondstoffen winnen en aanleveren…. En dit maakt ook dat er concurrentie is tussen de 
monopolies die tussenproducten (Banden bv )leveren. 
Door de scherpe uitbuiting in bijvoorbeeld de grondstof-winning (waardoor DIE werkers NIET kunnen 
“kopen”) kunnen eindproducten, zoals auto’s, “nog” door werkers HIER (in bijvoorbeeld Europa) aangeschaft 
worden. Maar ook zijn HIER werkers al niet in staat om hun “verouderde’ product te “vervangen” door de 
AANKOOP van een nieuw product. (bv een electrische auto ter vervanging van een “vervuilende” – en op vele 
plaatsen “verbannen”- diesel, maar ook niet de nieuwste I-Phone of de nieuwse High Definition SMART-
televisie, …..) 
De concurrentie doet de uitbuiting verhogen, de productiviteit verhogen om marktaandelen af te pakken van 
concurrenten. 
De verhoging van uitbuiting aan de ene kant, de werkloosheid door sluiting en afbouw aan de andere kant doet 
ook “de totale mogelijke markt” inkrimpen.( door verdere verarming van de werkers) 
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Het aandeel van de wereldbevolking die geen deel meer uitmaken van het door aankoop kunnen consumeren 
van de onder kapitalistische productieverhoudingen geproduceerde waren, vergroot. 
Meer en meer wordt het voor werkers duidelijk: de burgerlijke maatschappij gebaseerd op de kapitalistische 
productiewijze is niet meer in het belang van de meerderheid van de wereldbevolking. 

COVID-19 is een teken aan de wand dat de kapitalistische productiewijze niet de belangen 
dient van de mensheid, zo is dat ook door wat men de “opwarming” noemt 
– Bijvoorbeeld: de toenemende schaalvergroting, GEDWONGEN door de kapitalistische concurrentie in bv de 
veeteelt, VERGROOT de mogelijkheden van “overspringen” van virussen op mensen… en dus van uitbraken 
van zoiets als COVID-19. Er is een ziekte (Q-koorts) bij de geiten, gehouden op intensieve geitenteelt-bedrijven, 
die mensen kan besmetten, die dan ook die Q-koorts krijgen, Het gaat hier wel om een bacteriële infectie, waarbij 
COVID-19 dus een virus is. 
Maar COVID-19 zou zelf op een zogenaamde “wet-market” aangeboden dieren 
“overgesprongen” zijn naar mensen. (in China is het aanbieden van vlees van exotische dieren 
als vleermuizen, aan gasten, een teken van aanzien en “standing”) Die “wet-markten” zijn maar 
onstaan NA de herinvoering van kapitalistische productieverhoudingen door Deng Xiaoping in 
1978,  en ook de bijbehorende “verrijking” en “verburgerlijking” bij degenen die uiteindelijk de 
kopers zijn van dat vlees van die exotisch dieren. 
– De effecten EIGEN aan de kapitalistische productiewijze liggen aan de grondslag van de “opwarming” en de 
klimaatverandering, de milieu-effecten en effecten voor de natuur en gezondheid bij de winning van 
grondstoffen bv, en de ENORME verhoging van CO2 in de lucht sinds de industriële ontwikkeling van het 
kapitalisme. 
– Doordat je als koper betaalt voor alle afval afkomstig van de productie, van de verpakking (= AFVAL) en van 
het eindstadium zèlf van het product (zoals ook de “vervuilende”diesel of de “niet meer compatibele” computer, 
of in de toekomst de “niet meer aan 5G beantwoorde” smartphone, de buis-monitor of/en de buis-televisie,….) 
, is het afvalprobleem “niet het probleem” van de kapitalisten. 
– De grootste hoeveelheid energie (zo’n 70%) die geproduceerd moet worden, is voor de productie-, de 

infrastructuur, en alle vormen van “logistiek” die horen bij het 
kapitalistische productie-systeem. En ook voor de talrijke 
imperialistische oorlogen. 

De uiteindelijke OORZAAK is het PRIVÉ-BEZIT 
van de productiemiddelen 
Dit alles, is maar het gevolg van het privé bezit van de 
productiemiddelen en alles wat samenhangt met de productie, 
door een steeds kleiner wordende groep “kapitalisten”, waarbij 
de uiteindelijke drijfveer is en blijft:  de realisatie van de winst 
doormiddel van de “onbetaalde arbeidsduur”. 
Privébezit van de productiemiddelen, concreet:  wat de 
kapitalisten zijn of de kapitalistenklasse is, wordt CONCREET 
gemaakt door ze te laten samenvallen met de “raad van 
aandeelhouders” van een bedrijf of monopolie. Het beheer en de 

organisatie van de productie wordt gedaan door “gedelegeerde bestuurders” of managers. In feite toont dit aan 
dat zelfs voor de kapitalistische productiewijze ….. de kapitalisten zèlf overbodig zijn, zij strijken hun 
dividenden op en zijn eigenlijk “parasitair”. Dringend tijd dat ze onteigend worden!  
De burgerij: is de klasse die de maatschappij beheert en doet functioneren in functie van het voortbestaan van 
het kapitalisme. Hun “bestaan” wordt betaald door de meerwaarde afkomstig uit de uitbuting van de werkers. 
Dus de managers, de regeringsleden, ministers en de kapitalisten zelf vormen het grootste deel van wat wij de 
burgerij noemen. Het wordt tijd dat zij zèlf productieve arbeid doen zoals de werkers dat al van oorsprong doen, 
en niet meer teren op de arbeid van de werkers.  
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Op 11 oktober 2020 brengt de Communistische Partij van België hulde aan Joseph 
Jacquemotte. 

“We herinneren ons vaak zijn brutale dood op 11 

oktober 1936, de kranten die hij oprichtte en animeerde, 
van "L'Exploité" tot de Drapeau Rouge ('Rode Vaan') 
via 'La Voix du peuple', en natuurlijk herinneren we ons 
de oprichting van de Communistische Partij. 
In deze periode van verscherping van de inter-
imperialistische tegenstellingen, van het offensief van 
de bourgeoisie tegen de volkeren, de werkers, hun 
rechten en hun lonen ter gelegenheid van de crisis van 
het kapitalisme en de gezondheidscrisis die de effecten 
ervan versterkte en versnelde, is het noodzakelijk om 
een sterke Communistische Partij te hebben om het 
verzet te organiseren en de strijd voor een andere 
samenleving te leiden.” 
Na de  toespraak van politiek secretaris, Julien 
Hannotte, sprak Nico Oldenhof, lid van het CC een 
woord in het Nederlands. 

Toespraak van Julien Hanotte, politiek 
secretaris van de PCB-CPB 
Eerbetoon aan Jacquemotte en de strijd voorbereiden 
Beste kameraden, beste vrienden,  
Vandaag wil de Communistische Partij van België 
hulde brengen aan Joseph Jacquemotte. We herinneren 
ons vaak zijn brute dood op 11 oktober 1936, de kranten 
die hij oprichtte en animeerde, van “L’Exploité tot de 
Rode Vaan (Drapeau Rouge) via “La Voix du peuple”, 
en natuurlijk herinneren we ons de oprichting van de 
Communistische Partij.  
In deze periode van verscherping van de inter-
imperialistische tegenstellingen, van het offensief van 
de bourgeoisie tegen de volkeren, de werkers, hun 
rechten en hun lonen omwille  van de crisis van het 
kapitalisme en de gezondheidscrisis die de effecten 
ervan versterkte en versnelde, is het noodzakelijk om 

een sterke Communistische Partij te hebben om het 
verzet te organiseren en de strijd voor een andere 
samenleving te leiden. 
Dit vereist voor ons duidelijke posities en een 
terugkeer naar de fundamenten. De lijn die heerste 
bij de oprichting van de Communistische Partij, de 
kwesties die honderd jaar geleden aan de orde 
kwamen, zijn voor het grootste deel nog steeds 
geldig. Daarom leek het ons nuttig om hulde te 
brengen aan Joseph Jacquemotte en te kijken naar 
zijn actie en zijn gedachten om onze standpunten 
en de rol van de Communistische Partij vandaag de 
dag te consolideren. 
Terugduiken in zijn geschriften is leerzaam, of het 
nu gaat om zijn tussenkomsten in de debatten van 
het begin van de vorige eeuw in de pers of in de 
kamer. Alle activisten zouden het moeten lezen om 
de rol van de partij beter te begrijpen en vandaag 
beter te handelen. 

Jacquemotte heeft altijd geprobeerd degenen te 
ontmaskeren die de eenheid hebben tegengehouden, 
degenen die elk conflict tot een andere strijd maken. Hij 
die op 27-jarige leeftijd permanent secretaris was van 
de vakbond van socialistische werkers in Brussel, de 
voorvader van Setca, heeft altijd gestreden tegen het 
corporatisme, het regionalisme, tegen de verdeling van 
de werkers, voor de organisatie van een tolk. 
Laten we de strijd niet vergeten van de staalarbeiders 
van Vlaanderen, Gent, Mechelen, Antwerpen, 
Vilvoorde en Brussel die de staking voor 
loonsverhogingen leidden. Jacquemotte riep de 
mijnwerkers en staalarbeiders van Wallonië op om de 
beweging te steunen. Het is het tegenovergestelde van 
de retoriek waarmee we vandaag mee ronde onze oren 
worden geslagen en die hier wordt aangevallen. Het 
waren de bureaucratische vakbondsleiders van 
Wallonië die sancties opriep tegen de Vlaamse 
federaties omdat ze de overeenkomst van het nationaal 
comité over de loonsverlaging niet hadden 
gerespecteerd. 
Jacquemotte antwoordde daarop: “eenheid”, “eenheid 
van de werkers” tegen het risico bedrogen te worden 
door de werkgevers. Het vakbondswerk van 
Jacquemotte was altijd gericht op "de organisatie van 
het proletariaat in verband met de dagelijkse praktijk, 
om in haar behoeften te voorzien, zonder abstracte 
theorie”. Dit werk wordt uitgevoerd dankzij een pers 
(correspondentiekrant) en wordt opgevolgd door de 
"uitgebuitenen" om de strijd te verenigen. Het is met 
hetzelfde doel en dezelfde vastberadenheid dat we de 
pers van onze partij beschouwen, dat we de Drapeau 
Rouge - Rode Vaan opnieuw lanceren, wiens naam een 
eerbetoon is aan Jacquemotte. 
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Kameraden, Jacquemotte bewonderde ook de 
Sovjetrevolutie en de opbouw van het socialisme in 
Rusland. Het waren ook de standpunten van de 
Komintern die hij verdedigde in de "L’Exploité". 
Het was nodig om de jonge Sovjetrepubliek te 
verdedigen. In augustus 1919 mobiliseerde hij met het 
vakbondscomité de havenarbeiders die wapens 
opspoorden in de haven van Antwerpen; wapens die 
Frankrijk door België stuurde om de oorlogsinspanning 
van Pilsudski's Polen tegen Sovjet-Rusland te 
ondersteunen. Officieel was de Belgische regering niet 
op de hoogte of was ze niet geraadpleegd. We zijn niet 
ver verwijderd van de manoeuvres van de NAVO 
Defender Europe 20 die door Belgische havens gingen, 
of de levering van wapens aan Saudi-Arabië in mei 
2019, waarvoor de Waalse regering naar verluidt “niet 
van op de hoogte was”. 
Eveneens in 1919 hekelt Jacquemotte de bluf en 
leugens, zoals ze nog steeds bestaan, van de media en 
burgerlijke staten die de witte legers van Denikin 
hadden gesteund en meenden de Russische revolutie in 
de kiem te smoren, maar ondanks de media-hype was 
alles vals: de revolutie won. In reactie daarop 
gebruikten de kapitalistische en imperialistische landen, 
met de medeplichtigheid van de Belgische regering 
waarin drie socialisten zaten (die Jacquemotte dan ook 
aanklaagde) de traditionele blokkade tegen Rusland. 
Zo werden de verschillen met de sociaaldemocratie en 
het parlementair opportunisme alleen maar groter. 
Jacquemotte verzette zich tegen degenen die verraad 
pleegden, meewerkten en dit blijven doen, degenen die 
artikel 310 tegen het stakingsrecht stemden. 
Jacquemotte vatte het in zo'n duidelijke zin samen: “wit 
als je met de arbeidersklasse spreekt, zwart als je in de 
regering zit.” “De regering van democratische unie van 
1920 treft voordat ze het in de gaten hebben, ze 
garandeert het kapitaal een passende rente vrijgesteld 
van alle huidige of toekomstige belastingen, ze geeft de 
Belgische banken de kans om een kleine zichtbare winst 
te maken.”, Hier is een zin die vandaag nog steeds zijn 
betekenis heeft en gepubliceerd zou kunnen zijn tijdens 
de gezondheidscrisis en over het herstelplan dat alleen 
de zakken van aandeelhouders en monopolies zal vullen 
en die ontslagen plannen  om hun winsten te herstellen. 
Het samenwerkingsbeleid van de door Jacquemotte aan 
de kaak gestelde BWP werd voortgezet in 1925/26. Het 
is de moeite waard eraan te herinneren hoe hij de positie 
van de sociaal-democraten samenvatte: "heil is te 
vinden in een afspraak met de bourgeoisie, dat men 
door" goed "te zijn met de kapitalisten, een normale en 
harmonieuze ontwikkeling van de situatie zou 
verzekeren van de materiële toestand van de brede 
massa's van de bevolking. " 
Jacquemotte hekelde al, zonder het te noemen, de 
zogenaamde neergang, die vandaag niet minder waar is. 
De sociaal-democratie doet vervolgens toezeggingen 
aan de bourgeoisie en wordt vervolgens geconfronteerd 

met de onmogelijkheid om hervormingen door te 
voeren, ze neemt ontslag om er goed uit te zien 
tegenover haar kiezers na zogenaamd van binnenuit te 
hebben gestreden. Dit spel kennen we nog steeds zoals 
we de rest kennen. De sociaal-democratische partijen 
komen dan terug met een zwakker programma dan het 
vorige en waarvoor ze een paar maanden eerder waren 
gekozen en bovendien… Het is meer dan heilzaam om 
de woorden van Jacquemotte te gebruiken in de Rode 
Vaan(Drapeau Rouge) van 17 mei 1926 " ze zijn klaar, 
archi-klaar, zeg ik je, om een tripartite regering aan te 
gaan waarvan het eerste programmapunt zal zijn om het 
parlement, de kamer en de senaat met verlof te sturen - 
uiteraard betaald - en de regering volledige 
bevoegdheden te geven om snel, door middel van 
passende maatregelen, het vertrouwen te herstellen ”. 
We zouden het spel van “zoek de zeven verschillen met 
vandaag” kunnen spelen als de situatie niet zo nijpend 
is voor de werkers. 
Kameraden, we hebben net 6 maanden geleefd met 
speciale bevoegdheden die alleen de belangen van de 
bazen dienden (aanval op gegarandeerd loon, 
handhaving van niet-essentiële productie tijdens de 
pandemie, toename van de werkdruk en telewerk) en 
helemaal niet om de bevolking te beschermen. We 
hebben net meer dan een jaar van 
regeringsonderhandelingen achter de rug om tot een 
herindeling van de bourgeoisie met zeven partijen te 
komen, met de verpletterende aankondiging van 
"sociale" maatregelen, de "terugkeer van het hart", die 
botste met de beslissingen van de werkgevers. (mic-
mac rond de hoogte van het pensioen, opgeven van de 
strijd om het pensioen bij 65 ipv 67, opgeven van de 
salarisverhoging naar 14 euro per uur). 
Kameraden, waar is “het sociale” als de nieuwe 
regering het zogenaamde menselijke maar stevige 
opvangbeleid van Francken voortzet door nieuwe 
gesloten centra te openen? Eén ding is zeker, is dat de 
illusies die in deze periode werden gezaaid, in de ogen 
van de werkers degenen hebben ontmaskerd die hen 
tegenwerken. 
Net als de werkers van vandaag, zoals wij, kon 
Jacquemotte de sociaaldemocratische regering niet 
langer steunen en werd de interne linkse oppositie 
opgericht IN de BWP. Zeer snel gebruikten de rechtsen 
alle middelen om het het zwijgen op te leggen, 
methoden die vandaag de dag nog steeds worden 
gebruikt: gebruik van de statuten om te muilkorven, 
weigering van de drukker om “L’Exploité” te 
publiceren, gebruik van burgerlijke wetten om politiek 
materiaal in te trekken. Alle technieken waren goed. 
In juli 1920 stemde de Brusselse federatie van de BWP 
tegen deelname aan het Congres van de 2de 
Internationale. Het logische vervolg werd aangenomen 
op het 3de Congres van de Vrienden van “L’Exploité”: 
oprichting van een Communistische Partij met 713 
stemmen, tegen 35 en 30 onthoudingen met de wens om 
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samen te werken met de reeds bestaande 
communistische groepen in Vlaanderen in Gent, 
Antwerpen en Brussel. We zijn niet alleen een 
dissidentie in de BWP. Er was inderdaad een kwalitatief 
verschil: breken met het beleid van 
klassensamenwerking, breken met de 2e Internationale, 
de Internationale van Ministers, zoals Jacquemotte het 
noemde. 
Op 4 september 1921 vond op oproep van de Komintern 
een fusie plaats met de Communistische Partij van War 
van Overstraeten. De CPB vormt dan een bedreiging 
voor de gevestigde orde en het gerecht bedenkt een 
“communistisch complot” op basis van de strijd van de 
partij en de communisten in de borinage, in Ougrée-
Marihaye, de "infiltratie van de vakbonden", het 
eenheidsfront ... Jacquemotte had het goed begrepen dat 
het doel was om ons buiten de wet te stellen. De 
aangeklaagden werden echter op 16 juli 1923 
vrijgesproken. Onder hen, Julien Lahaut, die nog geen 
lid was, nam toen zijn lidkaart aan. 
Als de strijd geleid door Jacquemotte, de 
onvermoeibare strijder tegen het opportunisme, en de 
jonge Communistische Partij nog steeds dezelfde is, 
betekent dit dan dat er in 100 jaar niets is gewonnen? 
Dat we het mis hebben? Nee natuurlijk niet ! De strijd 
van de arbeidersklasse heeft grote sociale vooruitgang 
en historische verworvenheden mogelijk gemaakt, en 
alleen deze strijd, een harde strijd tegen onze 
klassevijand, zal ons in staat stellen onze bevrijding, een 
nieuwe wereld, te veroveren. Maar het vereist ook een 
even felle strijd tegen degenen die ons, uit 
opportunisme, door electoralisme, op onmogelijke 
paden leiden die het huidige systeem in stand houden, 
waardoor onze uitbuiting wordt verlengd. Honderd jaar 
geleden, in maart 1921, verklaarde Jacquemotte, nog 
steeds bij de BWP,: "Het Belgische socialisme, de 
Belgische arbeidersklasse heeft momenteel maar één 
plicht, maar één: zich onmiddellijk losmaken van de 
politiek van klasse-collaboratie, om terug te keren naar 
de vaste grond van de strijd tegen de bourgeoisie, om 
voor de proletarische massa's gewelddadig de politiek 
van bankroet aan te klagen die het kapitalistische 
regime aan het ontwikkelen is, om de georganiseerde 
arbeiders voor te bereiden op de grote inspanning van 
transformatie die in toenemende mate vereist is. " 
In een andere tekst voegde hij eraan toe: 'we hebben 
onophoudelijk gevochten om binnen de Belgische 
arbeidersbeweging na te streven wat we beschouwen en 
blijven beschouwen als de enige tactiek die 
beantwoordt aan de belangen van het proletariaat: de 
klassenstrijd, de oppositie tegen de bourgeoisie op alle 
gebieden, zonder compromissen of begrip. " 
Aan de sociaal-democraten die bevestigen dat er in het 
kapitalisme geen twee tegengestelde klassen zijn, "het 
proletariaat en de bourgeoisie", aan de sociaal-
democraten die bevestigen dat er een reeks 

tussenklassen zijn, ontwikkeld dankzij politieke 
gelijkheid, antwoordde Jacquemotte dat ze zichzelf niet 
konden doen gelden als verdedigers van de 
arbeidersklasse omdat ze precies de klassenstrijd 
hadden opgegeven. 
Wat is de rol van de partij? 
Jacquemotte heeft altijd de basis gesteund en geduwd 
om richting de algemene staking te gaan. Dit was het 
geval voor algemeen kiesrecht, tegen loonsverlagingen, 
met het idee dat de partij zich moet voorbereiden op de 
strijd, en zich moet voorbereiden op onderdrukking en 
illegaliteit, met het idee dat “terwijl de wil er was voor 
een vreedzame staking, [het nodig was] om alle nodige 
maatregelen te nemen om een geweldadige aanval 
vanuit de regering te kunnen weerstaan. Deze les werd 
bevestigd in Gilly in 2019 tijdens een antifascistische 
betoging of opnieuw op 13 september toen de politie de 
laatste activisten van de grote gezondheidsdemonstratie 
aanviel. Laten we niet vergeten dat Jacquemotte, zoals 

veel leiders van de partij, verschillende keren in de 
gevangenis heeft gezeten. We denken natuurlijk aan 
Julien Lahaut. 
We moeten daarom de strijd en actie van de massa 
voortzetten. Werk en stakingen maken werkers bewust 
van hun kracht. Velen zeiden dat ze na de 
gezondheidscrisis geen terugkeer naar “het normale” 
wilden. De golven van ontslagen nemen echter toe, 
massale werkloosheid en onzekerheid nemen toe. Om 
deze wereld echt te veranderen en het kapitalisme 
omver te werpen, moeten we duidelijk zijn. Zoals 
Jacquemotte "We moeten kiezen tussen het verleden en 
de toekomst, tussen burgerlijke democratie en 
revolutionair socialisme" 
Aan de vooravond van ons honderdjarig bestaan 
verklaren we aan alle werkers dat de partij een toekomst 
heeft en de toekomst een partij. Laten we de strijd van 
Jacquemotte voortzetten, laat ons oproepen om de partij 
te versterken, laat ons bouwen aan de toekomst!  
Voor een antikapitalistisch, antifascistisch, anti-
imperialistisch front, voor socialisme en vrede!
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Mededeling van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens  
– campagne  nonukes.be 

Meer dan driekwart van de Belgische bevolking wil een verbod op kernwapens 

   Uit een nieuwe enquête blijkt dat steeds meer Belgen over de partijgrenzen heen oproepen tot nucleaire 
ontwapening. Een persbericht van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens1, waarvan CNAPD en Vrede vzw 
deel van uitmaken. 
Steeds meer Belgen roepen op tot nucleaire ontwapening van ons land, en dit over de partijgrenzen heen. Dat is 
het resultaat van een representatieve opiniepeiling2 die werd uitgevoerd op 30 november 2020 door YouGov op 
vraag van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en de Belgische Coalitie tegen 
Kernwapens. 
Na de peiling uit 2019 die naar aanleiding van de federale verkiezingen werd georganiseerd, liet de Belgische 
Coalitie een nieuwe peiling met dezelfde vragen uitvoeren om de evolutie van de Belgische publieke opinie ten 
aanzien van kernwapens in kaart te brengen. De nieuwe peiling bevestigt dat een steeds groter deel van de 
Belgische bevolking de oproep tot kernontwapening steunt, ongeacht de politieke voorkeuren van de 
respondenten. 

De meest opvallende resultaten zijn: 
-  77% wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent, een serieuze 
toename in vergelijking met de 64% voorstanders in mei 2019. Slechts 11% is tegen een ondertekening 
van het TPNW. 
- Een 2/3de meerderheid (66%) zegt voorstander te zijn dat België als één van de eerste NAVO-
lidstaten het TPNW ondertekent, ook al zou dit grote druk vanuit de VS kunnen veroorzaken. Slechts 
15% stelt hier tegen te zijn. 
- Een stevige meerderheid (57%) vraagt de kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen. Dit is 
een duidelijke toename tegenover mei 2019 toen 49% voor de verwijdering van de kernwapens was. 
- Tot slot is er ook een duidelijke meerderheid (51%) tegen de uitrusting van de nieuwe F35s met 
een nucleaire capaciteit. Slechts 26% zou hier voorstander van zijn. 

België, kom uw engagement uit het regeerakkoord na! 
De nieuwe resultaten tonen aan dat er een brede steun is van de Belgische bevolking voor het engagement van 
de regering om “na te gaan hoe het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens een nieuwe impuls kan geven 
aan de multilaterale nucleaire ontwapening”. Als gevolg van de 50ste ratificatie in oktober 2020, is de termijn 
van 90 dagen ingegaan, waarna het TPNW in werking zal treden (op 22 januari 2021). 
Het engagement in het regeerakkoord, en de overduidelijke steun van de Belgische bevolking, zou België 
moeten aanmoedigen de resolutie inzake het TPNW die op maandag 7 december ter stemming voorligt op de 
Algemene Vergadering van de VN te steunen. In de resolutie wordt een oproep gedaan aan alle landen die dat 
nog niet hebben gedaan om het TPNW te ondertekenen. 

 
1  De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, partner van ICAN, is een platform dat meer dan 50 
organisaties samenbrengt, waaronder Pax Christi, Vrede vzw, de CNAPD, Agir pour la paix, de CSC, de FGTB, 
11.11.11, Intal, CSO, MCP, LEF, LV, enz. zie www.nonukes.be 
2   Opiniepeiling online uitgevoerd van 23 tot 27 november 2020 bij 1.004 Belgen. De resultaten zijn 
gewogen en zijn representatief voor de respectievelijke bevolking boven de 18 jaar. 
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Wat met de kernwapens in Kleine Brogel? 
De opiniepeiling komt bovendien op een belangrijk keerpunt aangezien België binnenkort nieuwe kernkoppen 
(B61-12) zal ontvangen van de VS ter vervanging van de huidige kernkoppen in Kleine Brogel. Deze nieuwe 
bommen, die vorige week voor het eerst getest werden door de VS, zouden in ons land toekomen in 2022-2024. 
Nu blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking dit niet wil. 
Nucleaire capaciteit gevechtsvliegtuigen: bevolking is tegen, maar beslissing lijkt al gevallen 
Tot slot tekent zich op het vlak van de nucleaire capaciteit van onze gevechtsvliegtuigen ook een steeds groter 
wordende groep tegenstanders op. De luchtcomponent van het Belgische leger is opgeleid en uitgerust om de in 
België gestationeerde kernbommen te transporteren en droppen. Het zijn vandaag de F16 gevechtsvliegtuigen 
die deze nucleaire capaciteit uitvoeren. De regering Michel besloot 34 F35 gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, 
met het oog op een verlenging van deze nucleaire capaciteit. 
Officieel werd er nog geen beslissing genomen over de toekomstige nucleaire capaciteit van de F35s, deze zou 
genomen moeten worden door de nieuwe regering. Toch kwamen er enkele zorgwekkende berichten van de 
Minister van Defensie Dedonder tijdens de Commissie van Defensie op 14 oktober die ons doen vrezen dat de 
beslissing al genomen werd zonder enige inspraak van het parlement. Op 23 oktober stuurde de Coalitie een 
brief naar de minister met een vraag tot verheldering. Tot op heden ontvingen we antwoord noch bevestiging 
van ontvangst. 
 

 Contact :  Olivier Galand - www.nonukes.be  
  Samuel Legros (CNAPD) – samuel.legros@cnapd.be – 0484/64.57.92 
  Ludo De Brabander (Vrede vzw: vrede@vrede.be):  ludo@vrede.be 
 
 

 

 

Betogingen voor de rechten van vrouwen,  
tegen het reactionaire bewind in Polen, houden aan 

Eind oktober gingen tienduizenden Polen de straat op om zich te verzetten tegen de beslissing van het 
Constitutionele Hof onder toezicht van de regerende partij om abortus volledig te verbieden en het aftreden van 
de reactionaire PiS("Recht en rechtvaardigheid")-regering te eisen. Na meer dan een week van strijd kregen de 
demonstranten de opschorting van de uitspraak van de rechtbank door de regering, maar de mobilisatie gaat half 
november door. 
Sinds de contrarevolutie in Polen zijn de rechten van vrouwen aanzienlijk achteruitgegaan, met name onder 
invloed van de kerk. Er zij aan herinnerd dat de Volksrepubliek Polen onder het socialisme het tweede land in 
de Europese gemeenschap was dat abortus in 1956 legaliseerde, met de wil van de vrouwen van de PZPR (Poolse 
Verenigde Arbeiderspartij). 
In 1993 verbood Lech Walesa abortus, maar er waren uitzonderingen als de moeder in levensgevaar verkeert 
door de zwangerschap, als de zwangerschap het gevolg is van een misdrijf (verkrachting) of als er sprake is van 
een hoog risico op ernstige en ongeneeslijke aangeboren ziekte. Het zijn deze uitzonderingen die tegenwoordig 
het doelwit zijn van reactionairen. Terwijl neofascistische milities de kerken verdedigden en de demonstranten 
bedreigden, was onze zusterpartij, de KPP, erfgenaam van de PZPR, mee met de betogers om zich te verzetten 
tegen deze wet, waarvan het klassenkarakter onmiskenbaar is: het zal nog meer vrouwen-werkers verplichten 
om hun toevlucht te nemen tot illegale of gevaarlijke oplossingen in het geval van een ongewenste zwangerschap 
of van een mogelijk niet-levensvatbaar kind. 
Betogers kregen steun van over de hele wereld tegen deze reactionaire golf. We kunnen onder meer de 
verschillende acties van de Jonge Communistische Beweging Nederland noemen. 
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Er zijn genoeg dode vrouwen geweest om het kind dat ze droegen te hebben geweigerd, genoeg engelenmakers 
en doktoren die gevangen zaten om degenen die abortus wilden, te hulp te schieten. Maar deze sociale kwestie 
betreft niet alleen Polen. De indicatoren zijn bijna overal ter wereld en in Europa rood, parallel met de rechtse 
en soms de fascisering van de kapitalistische samenleving. Dit terugdraaien van het recht op abortus zien we in 
Polen, in Spanje, in Italië en recentelijk in de Verenigde Staten toen Donald Trump president was. 
Dit terugdraaien van een deel van essentiële verworvenheden van vrouwenrechten gaf de 25 november, als 
Werelddag tegen geweld tegen vrouwen een speciaal belang: 

De verklaring van de Communistische Partij van België ter gelegenheid van de Werelddag 
tegen geweld tegen vrouwen op 25 november j.l. 
"Vandaag is 25 november Werelddag tegen geweld tegen vrouwen, ter herdenking van de moord op de zusters 
Mirabal door de Dominicaanse dictator Trujillo. 
Werkende vrouwen organiseren zich nu meer dan ooit om meerdere onderdrukkingen te bestrijden. 
Het geweld dat ze ondergaan is van verschillende soorten (fysiek, psychologisch, economisch) maar ze zijn 
allemaal verbonden met de samenleving waarin we leven, het kapitalisme. Huiselijk geweld doet zich vaak voor 
in huishoudens die het zwaarst te lijden hebben onder dit systeem: werkloosheid, armoede ... De crisis van het 
kapitalisme, de gezondheidscrisis en de lockdown hebben dit geweld dramatisch versterkt. Financiële 
onzekerheid leidt tot depressie en geweld (systemisch en fysiek), die evenzeer worden versterkt als het 

patriarchaat vrouwen thuis functies toekent, 
inclusief zorg. Veel vrouwen kunnen daardoor 
niet vrij een baan uitoefenen (vaak parttime) 
en zijn economisch afhankelijk. De eerste van 
de vrijheden voor vrouwen is toegang tot een 
baan, een eigen inkomen hebben, 
onafhankelijk zijn van een echtgenoot. 
Daar komt nog bij dat er discriminatie op de 
werkvloer is (toegang tot bepaalde banen, 
glazen plafond, lagere lonen, deeltijds) en de 
commercialisering van de lichamen van 
proletarische vrouwen (prostitutie, 
draagmoederschap en zelfs uitbuiting van het 
lichaam. in de context van werk in het 
algemeen) of het recht dat hun wordt 
geweigerd om over hun lichaam te beslissen. 
Sinds enkele maanden zijn er overal ter wereld 
offensieven door de meest reactionaire 
sectoren van de bourgeoisie tegen het recht op 
abortus. 
Dit geweld leidt soms tot de dood van 
vrouwen. In België waren dit jaar 21 vrouwen 
het slachtoffer van erkende feminiciden, de 
ongekenden niet meegerekend of die anders 
worden verklaard. We aanvaarden deze 
samenleving niet, zoals we ook de pseudo-
progressieve retoriek van een deel van de 
bourgeoisie verwerpen die in feite niet 
optreedt om geweld tegen vrouwen te 
bestrijden. 
  

  Légal sur demande 
  Légal en cas de viols, de risques pour la vie  
ou la santé de la mère, facteurs socio-économiques  
ou malformations fœtales 
  (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, 
 risques vitaux, malformations ou risques  
pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux,  
risques pour la santé de la mère ou malformations 
  Illégal, avec exceptions pour viol, risques vitaux, 
risques pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux  
ou pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux 
  Illégal, sans exception 
  Non renseigné 
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Aanstaande zondag 22 november vonden er in heel België verschillende mobilisaties plaats waaraan we 
deelnamen om dit geweld tegen te gaan.  
De strijd van werkende vrouwen voor hun emancipatie kan niet los worden gezien van de strijd van de 
arbeidersklasse. Het is door de gemeenschappelijke organisatie van alle werkers voor onze hedendaagse 
rechten dat de zaak van werkende vrouwen zal bevorderen, met onmiddellijke eisen: het recht op abortus (een 
strijd die lang geleid werd door onze kameraad Willy Peers), het recht op een werk, voor gelijk werk, gelijk 
loon, de strijd tegen deeltijdswerk en verdeelde uurroosters, gratis kinderdagverblijven voor iedereen en de strijd 
tegen menstruele armoede (gratis toegang tot persoonlijke hygiëne); en een revolutionair doel: socialisme-
communisme, een samenleving vrij van uitbuiters en patriarchaat." 
 

 

Verkiezingen in Venezuela, de PCV roept op tot solidariteit 

Met het oog op de parlementsverkiezingen van 6 december kondigde de Communistische Partij van Venezuela 
(PCV) in augustus de oprichting aan van het platform Revolutionair Volks-Alternatief (APR) met andere 
patriottische, anti-imperialistische sociale krachten, gaande van boeren tot arbeiders. De Communistische Partij 
presenteert zich daarom niet langer in coalitie met de PSUV van Nicolas Maduro en Chavez, een electorale 
alliantie die duurde tot 2018. De APR heeft geen puur electoraal doel, maar wil haar politieke werk na de 
verkiezingen voortzetten. 

Wat er momenteel gebeurt in Venezuela is de vrucht van een lange evolutie waar we nog op zullen terugkomrn, 
maar we benadrukken alvast: de PCV verzekert  dat het zijn politiek niet heeft gewijzigd, maar zijn tactiek heeft 
aangepast. 
Afgelopen oktober nodigde de PCV in de persoon van Carolus Wimmer, secretaris van internationale 
betrekkingen, de communisten en arbeiderspartijen uit voor een online-conferentie om de beslissing om de APR 
op te richten en de weg die ernaartoe leidde, uit te leggen, zich bewust van de verwarring die er bij sommigen 
zou zijn rond deze beslissing. Tijdens deze conferentie werd onze partij (PCB-CPB) vertegenwoordigd door 
onze politiek secretaris Julien Hannotte Morais. Deze bijeenkomst was essentieel voor het begrijpen en kennen 
van de ervaring van het opbouwen van een stevige tactiek die verband houdt met de werkelijke concrete 
materiële situatie: dat wil zeggen een front dat de massale krachten van het platteland en de arbeiders van de 
steden samenbrengt. Deze verduidelijking was ook essentieel om de leugens van burgerlijke propaganda en  van 
zogenaamde linkse partijen in België onder te ontmaskeren.  

in Granma 
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Allereerst moet eraan worden herinnerd dat de CPV het proces van de Bolivariaanse revolutie en het 
progressieve en antimonopolie karakter van de Chavez-regeringen ondersteunde en steunt en de sociale 
vooruitgang die door het Bolivariaanse proces is bereikt, blijft verdedigen. Zij blijft ook de regering van Nicolas 
Maduro verdedigen voor nationale soevereiniteit en tegen imperialistische externe agressies, in het bijzonder 
van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, ongeacht of deze aanvallen met 
politieke middelen zijn (de poging tot putsch van Guaidó), militair (poging tot landing van huurlingen uit 
Colombia onder het beroemde voorwendsel van de oorlog tegen drugshandel), commercieel (blokkade, 
embargo) en financieel (blokkering van goud door de Bank of London). Bovendien blijft de PCV Nicolas 
Maduro verdedigen als gekozen president. 
De PCV is echter van mening dat de regering van Nicolas Maduro een liberale reformistische wending heeft 
genomen en dat de regering er niet in is geslaagd het noodzakelijke beleid voor de bevolking te voeren maar 
meer belangen van het kapitaal behartigde. Volgens de PCV was het ook de PSUV die de afspraken met de 
communisten had verbroken. 
De communistische partij steunt de PCOA (Plataforma de la clase obrera antiimperialista) niet. 
Dus, in een recent persbericht van 13 november (Solidnet | CP van Venezuela, PCV NO RESPALDA 
PLATAFORMA INTERNACIONAL REFORMISTA), verklaart de PCV dat het 'een dergelijk initiatief niet 
ondersteunt omdat het een sektarisch en exclusief voorstel is dat tot doel heeft het proletarisch internationalisme 
te manipuleren om de noodzakelijke manifestaties van solidariteit met Venezuela, dat door het imperialisme 
wordt belegerd, om te zetten in automatische steun voor het beleid van de Venezolaanse regering, daarbij 
voorbijgaand aan de complexe strijd die de Venezolaanse arbeiders voeren voor hun basisrechten, waaronder 
een loon om van te kunnen leven. Momenteel heeft Venezuela het laagste minimumloon ter wereld, minder dan 
$ 2 per maand. 
De regering van president Maduro, met een duidelijke sociaal-democratische oriëntatie, zij het met progressieve 
linkse retoriek, voert momenteel een burgerlijk en liberaal economisch beleid, dat wordt geconsolideerd in de 
verkeerd genoemde anti-blokkadewet, vergezeld van een arbeidsbeleid dat de waarde van de beroepsbevolking 
vernietigt en de rechten van Venezolaanse arbeiders in steden en op het platteland vernietigt. De PCV hekelt 
ook het in vraag stellen van collectieve overeenkomsten door het ministerie van Arbeid en de toelaten aan 
kapitalisten van directe en indirecte ontslagen, waarbij de uitbesteding en onzekerheid van werkers wordt 
vergroot terwijl de werkloosheid toeneemt. 

Deze kritiek is duidelijk niet goed ontvangen en de PCV 
heeft ook gedurende enkele weken en opnieuw in een 
persbericht van 29 november (Solidnet | CP van Venezuela, 
brief aan de communistische en arbeiderspartijen over 
censuur tijdens de verkiezingscampagne van de PCV) een 
censuur in de media aangeklaagd, terwijl de rechtse, harde 
oppositie tegen de regering die deelnam aan de "tafel van 
dialoog", op haar beurt in diezelfde media aanwezig kan 
zijn. 
Laten we eraan herinneren dat tijdens deze verkiezingen het 
hoofddoel van de APR  blijft om dit rechtse revanchisme en 
de fascisten te verslaan. De mensen die stemmen voor het 
APR-front zullen stemmen voor een stem van eenheid 
waarbij erkend wordt dat het niet voldoende zal zijn om 
alleen in het parlement te winnen, maar ook om zich voor te 
bereiden om de resultaten te verdedigen, want het voorbeeld 

van Bolivia is significant: het resultaat wordt niet erkend door Europese landen en de Verenigde Staten en zullen 
de ontwikkeling van contrarevolutionaire krachten mogelijk maken. 
Net als tijdens de videoconferentie in oktober verzekeren we de Communistische Partij van Venezuela van onze 
grootste solidariteit en wensen we haar veel succes in deze verkiezingsstrijd en in de strijd om het Bolivariaanse 
proces naar het socialisme uit te breiden, om zich te ontdoen van de reformisme en entrisme, om de 
Venezolaanse soevereiniteit te verdedigen en het imperialisme te overwinnen.  

in Wikipedia 
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Water 

WW 15-08-20 

We kennen allemaal drinkwater, sinds onze geboorte hebben we er allemaal 
hun toevlucht tot genomen, allemaal, inclusief, Methusalem, de vader van 
Kaïn en Abel, voor zover die zou hebben bestaan: Ik vind het grappig om 
op deze manier een artikel over water te beginnen.  
Toch is het probleem dat tot deze reactie leidt, het tekort aan deze vloeistof 
die nochtans tweederde van onze planeet beslaat. Hoe is het mogelijk om zo ver te komen? Het eerste dat we in 
gedachten moeten houden, is dat het niet de fout is, van een reactie van de planeet Mars (of een andere bestaande 
wereld), het is het een probleem van beheer, daarom is het onze schuld, we zijn ervan de oorzaak.  
We kunnen naar onszelf in ons eigen land kijken om te begrijpen dat onze eigen levensstijlkeuzes ons leiden tot 
overdrijvingen, bijvoorbeeld alles wat in het riool verdwijnt. 
Het valt niet te ontkennen, het is proper, maar in ruil daarvoor gaat het regenwater (natuurlijke bron van 
watervernieuwing) onvermijdelijk via deze riolen van de wolk naar de zee zonder een kleine omweg te maken 
via de grondwaterspiegel: 
- het aanleggen van een snelweg kost je minstens 70 hectare asfalt per km 
- de bouw van een arbeiderswoning + -1 are van waar alles de riool in gaat 

- een villa van + - 5 are  van waar alles in de riool vloeit 
– momenteel worden oppervlakten van enkele tientallen hectaren omgezet van 
akkers in industriële zones of in woonwijken gaan, waarvan dus alles naar de 
riool vloeit 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden die u zelf kunt aanvullen. Maar in verband 
hiermee moet men ook beseffen dat de nieuw gecreëerde infrastructuren vanaf 
dat ze er zijn, ook een vraag naar water zullen veroorzaken in verhouding tot 
de bebouwde oppervlakte: Dit betekent vooral dat onze regeringen het 
waterprobleem op dezelfde manier beheren als het coronavirus: laat de 

initiatiefnemers de volledige vrijheid om hun winstaandelen veilig te stellen en laat voor de rest, NADIEN, de 
kosten en ongemakken betalen door de bevolking. 
 
 

 

Solidariteit met de algemene staking in Griekenland 

Een week na de vreselijke repressie van 17 november tijdens de herdenking van de opstand van de 
Polytechnische Universiteit, riep de PAME, militant front van alle werkers, aangesloten bij de WFTU, op tot 
een algemene staking op 26 november om de hedendaagse rechten te verdedigen van de arbeidersklasse en 
maatregelen om de bevolking en de gezondheid te beschermen. De enige reactie van de regering op de crisis is 
het versterken van autoritarisme en intensievere uitbuiting. In het licht van de legitieme woede van de werkers 
bereidt de regering wetten voor die de vakbondsrechten beperken. 

In België wordt de arbeidersklasse geconfronteerd met dezelfde aanvallen op onze grondrechten, zoals blijkt uit 
de verschillende maatregelen die de vrijheid om te betogen beperken (avondklok, beperking van het aantal 
mensen) en de recente veroordeling van 17 vakbondsleden voor het gebruik van de stakingsrecht. 

De Communistische Partij van België betuigt haar solidariteit met alle werkers in Griekenland die op 26 
november zullen strijden, hun klassenvakbond PAME en haar voorhoede, KKE. 

Geconfronteerd met kapitaal, voor de verdediging en verovering van nieuwe rechten, voor 
revolutie en socialisme, laten we ons organiseren in een verenigd front van alle werkers! 
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Onze geschiedenis, onze herinnering, leven de gewapende partizanen!   

Ter nagedachtenis aan Raoul Baligand, Joseph Boulanger, Gustave Derard, Roger Istasse, François Lambert, 
Yvon Malevez, Emile Maufort, Franz Michiels, Jean-Marie Schwaenen, Victor Thonet, Marcel Verstichel en 
de Poolse Wojcieh Gramatyka.   

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Bois du Cazier 
en verzet' die tot 6 december te zien is, werd op vrijdag 
16 oktober 2020 een plaquette ingehuldigd: deze 
herdenkt de heroïsche daad van 12 gewapende 
partizanen, de meesten van hen communisten, die op 27 
april 1942 explosieven en ontstekers uit het Bois du 
Cazier gestolen heben en de extractiemachines 
gesaboteerd. Een daad van verzet tegen de nazi-bezetter 
die werd herdacht ter gelegenheid van de 75ste 
verjaardag van de overwinning op het nazi-fascisme.   
Onder de 12 verzetsstrijders vinden we onder anderen 
Raoul Baligand wiens communistische en 
antifascistische inzet teruggaat tot de jaren 1930: hij was 

lid van de Internationale Brigades in Spanje en vervolgens commandant van het Belgische leger van partizanen 
verbonden aan de Communistische Partij, voordat hij lid van het Centraal Comité en afgevaardigde na de 
oorlog.  
Het is dubbel belangrijk om deze daad vandaag te herdenken. Ten eerste om het schandalige revisionistische 
discours van de Europese Unie te weerleggen, die in de resolutie van september 2019 het communisme 
gelijkstelt aan het nazisme om ons beter te kunnen criminaliseren in heel Europa, hetgeen dan ook nu gebeurt 
in de voormalige volks-democratieën (Polen, Hongarije, enz.) maar ook in België (voorstel van de liberalen 
voor de oprichting van rechtbanken die het communisme veroordelen). Ook wordt  het fascisme vrijgepleit voor 
zijn misdaden en laat het toe zich opnieuw te ontwikkelen. We herinneren ons het congres van de neonazistische 
PNE-partij dat gehouden werd in Gilly (in de stad waar Raoul Baligand gemeenteraadslid was) maar ook de 
betoging van het Vlaams Belang eind september of de poging om het woord te krijgen op de gemeenteraad van 
Luik, 5 dagen geleden.   
Zoals de gewapende partizanen aantoonden, is de antifascistische strijd consequent wanneer deze verbonden 
wordt met de strijd om de omverwerping van dit barbaarse productiesysteem, het kapitalisme, dat ellende, 
werkloosheid, onzekerheid en verdeeldheid veroorzaakt en de bruine pest voedt. Daarom roepen we op tot de 
oprichting van een eenheidsfront van werkers tegen fascisme en kapitalisme:   
Een antikapitalistisch, antifascistisch, anti-imperialistisch front voor socialisme en vrede! 
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