
 

Editorial : 

“De toekomst heeft een Partij, de Partij heeft een toekomst”. 
Julien Hannotte, politiek secretaris van PCB-CPB 

In dit nieuwe jaar willen we vooral al onze lezers en militanten een gelukkig nieuwjaar wensen, een jaar 2021, vol 
zegevierende strijd voor onze klasse. 2021 heeft ook een weerklank bij alle communisten in België: dit jaar vieren 
we het honderdjarig bestaan van onze partij. 
1921 ... 21 voorwaarden voor lidmaatschap van de Communistische Internationale. Na de fusie tussen de 1e 
Communistische Partij van War van Overstraeten en de groep "Amis de l’Exploité” (“Vrienden van hen die uitgebuit 
worden") rond Joseph Jacquemotte, verklaarde artikel 1 van de statuten van de Verenigde Communistische Partij: 
"de Eengemaakte Communistische Partij is opgericht met het doel om alle werkers van het land samen te brengen 
die het actieprogramma van de Communistische Internationale aanvaarden en willen uitvoeren ”. Hoewel de 
Comintern heeft opgehouden te bestaan, 
gaan we honderd jaar later door met dezelfde 
doelen, we zetten de strijd voor revolutie en 
socialisme voort. Onze geschiedenis, waar 
we dit jaar op terug zullen komen, was rijk 
en glorieus, maar het was niet altijd een 
lange rechte lijn en we moeten onze 
zelfkritiek op bepaalde ontwikkelingen 
kunnen uiten. We hebben de afgelopen jaren 
nogal wat turbulentie meegemaakt, maar het 
stichtings-congres, de 21 voorwaarden en de 
conclusies van ons 36e congres stellen ons in 
staat om op koers te blijven. 
Voor dit eeuwfeest zullen verschillende 
activiteiten worden georganiseerd in 
overeenstemming met de heersende 
gezondheidsmaatregelen. We zullen dit jaar 
ook onze pagina's openen voor onze leden en 
simpatisanten, voor hun herinneringen. Om 
een beetje te vertellen over de geschiedenis 
van hun partij en hoe deze vandaag de dag 
nog steeds relevant is. 
Daartoe verzamelen we spullen van kameraden en verzamelen we archieven voor onze reizende 
tentoonstelling.   
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100 jaar geschiedenis, 100 jaar strijd voor de emancipatie van de arbeidersklasse, 100 jaar kijken naar de toekomst. Het is 
met vastberadenheid dat we 2021 ingaan. We weten dat het kapitalisme in crisis, misbruik maakt van de gezondheidscrisis 
om de vernietiging van de rechten en veroveringen van werkers voort te zetten en om werkers en al degenen die moeten 
leven van sociale uitkeringen de rekening te laten betalen: de staatssteun die het systeem overeind hielden en  de effecten 
van de lockdowns moesten “limiteren”, zullen eindigen, hetgeen zal leiden tot talloze faillissementen en duizenden die 
hun werk verliezen. We zullen aan de kant staan van de werkers staan bij het organiseren van het verzet en een strijdfront 
van klasse tegen het klasse.  In 2020 hebben de strijd van de werkers in de gezondheidssector en hun eisen aangetoond 

dat het mogelijk en noodzakelijk is om deze strijd 
uit te breiden. Gezondheid betreft alle werkers en 
de eis tot onteigening van alle ziekenhuizen, zorg- 
en rusthuizen, farmaceutische bedrijven en 
laboratoria is essentieel om één nationale 
openbare en geïntegreerde gezondheidsdienst te 
creëren om het recht op gezondheid voor iedereen 
te garanderen en niet langer onderworpen te zijn 
aan het managementbeleid van prioritaire 
kostenbeheersing en rendement  in de 
ziekenhuizen, noch aan farmaceutische 
monopolies die, in de grootste kakofonie voor de 
bevolking, hun vaccins tegen onfatsoenlijke 
prijzen verkopen voor hun winst, terwijl 
onderzoek dat wordt gedaan, publiek 
gefinancierd wordt. Dit systeem houdt geen steek. 

Een eiland laat ons een ander ontwikkelingspad zien, dat van het socialisme. In Cuba staat de gezondheid van de bevolking 
bovenaan: meer dan 10% van het BBP wordt ten dienste gesteld van de gezondheid en financiert een gratis systeem dat 
zichzelf heeft bewezen. Het kindersterftecijfer is een van de laagste, vóór de Verenigde Staten. Al snel ontwikkelden de 
Cubaanse autoriteiten ook een anti-COVID-vaccin, ondanks de blokkade die sinds 1962 door het Amerikaanse 
imperialisme is opgelegd. 
Het is niet met de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten, die door een deel van 'links' als 
progressief wordt voorgesteld, dat het imperialistische beleid van de VS zal veranderen. Biden vertegenwoordigt een 
bedreiging voor de vrede: hij is een echte havik, verbonden met het militair-industriële complex, dat interimperialistische 
tegenstellingen met China en Rusland zal aanwakkeren. Terwijl de nucleaire dreiging aanwezig blijft, heeft België, een 
kleinere imperialistische macht dat verbonden is met de Verenigde Staten en met de belangen van het Franse imperialisme, 
nog steeds het Verdrag inzake het verbod op kernwapens niet geratificeerd, net als ... Frankrijk en Verenigde Staten. Ook 
hier zijn voorwaarden 6 en 8 voor lidmaatschap van de Communistische Internationale nog steeds erg actueel: “zonder de 
revolutionaire omverwerping van het kapitalisme, zal geen internationaal arbitrage-hof, geen enkel debat over de 
vermindering van bewapening, geen enkele “democratische” reorganisatie van de Volkenbond, de mensheid redden van 
imperialistische oorlogen." en "Elke partij die tot de Derde Internationale behoort, heeft de plicht om meedogenloos de 
praktijken van "haar" imperialisten in de koloniën te onthullen, om, niet in woorden maar in feite, elke 
emancipatiebeweging in de koloniën te steunen". 
Dit betekent onder meer het bestrijden van de Belgische steun voor de Franse imperialistische agressie in Mali, om de 
verwoestingen en de inmenging van de Belgische monopolies in Congo te bestrijden ... Het betekent vechten tegen het 
Amerikaanse en het Europese imperialisme dat er alles aan zal doen om het kapitalisme in crisis te redden, onder meer 
door oorlogen aan de grenzen te voeren en de misdaden van het nazisme-fascisme historisch te wissen. Het was al 
begonnen met het uiteenvallen van Joegoslavië, meer recentelijk met de spanningen in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied of met de steun voor Porosjenko's staatsgreep in Oekraïne en het aan de macht komen van nazi's, die heimwee 
hebben naar Stepan Bandera! 
Het is geen toeval dat het Europees Parlement in september 2019 een resolutie heeft gestemd waarin het nazisme en het 
communisme an elkaar worden gelijkgesteld en als de extreemrechtse krachten zich ontwikkelen in veel landen van dit 
'Europa van vrede' ... anticommunistische campagnes zijn de afgelopen maanden verdubbeld, omdat het communisme de 
enige is die in staat is om deze productiewijze omver te werpen, die gebaseerd is  op privébezit van de productiemiddelen 
en op de uitbuiting van de mens door de mens, om dit sisteem van ellende omver te werpen. 100 jaar na onze oprichting, 
met de leer van Marx, Engels en Lenin, vechten we voor een andere samenleving waar degenen die produceren, beslissen 
waar en hoe in onze behoeften zal worden voorzien. Onze klasse heeft geen toekomst in dit verrotte systeem. 

Onze toekomst heeft een Partij, de Communistische Partij heeft een toekomst.  
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Gezondheid, voor kapitaal, een (ver-) 
koopwaar is. 

Werkgroep Gezondheid 

We worden opgesloten zoals in de 
middeleeuwen 

Want voor de macht moet de gezondheidszorg 
een concurrerende industrie zijn. 

De gezondheidszorg moet worden 
geharmoniseerd en gepland 
Overheidsmaatregelen volgen elkaar op, in verspreide en 
tegenstrijdige volgorde. In plaats van 'de curve af te 
vlakken', zoals we in maart en april waren geneigd te 
geloven, lijkt het erop dat de regering(-en) het als een 
achtbaan willen laten lijken - tegen een maatschappelijke 
kost en angstaanjagend, economisch en menselijk gezien. 

Chaotisch en crimineel beheer door het kapitaal 
In de maanden oktober en november hebben we een farce 
gezien: de herhaling van dezelfde regeringsfouten, dezelfde 
misdaden als in maart-april, maar met uitputting en 
vermoeidheid daarbovenop. De beslissingen waren 
chaotisch. Waarom ? Omdat de regering gewoon het 
speelbal is van tegenstrijdige belangen onder degenen die de 
echte controle hebben: de bazen, degenen die het kapitaal 
bezitten, de burgerlijke klasse. Dus eind september, toen de 
besmettingsgevallen begonnen toe te nemen, zagen we 
Sophie Wilmès verschillende sanitaire maatregelen 
vrijgeven. Terwijl de gevallen eind november dramatisch 
hoog blijven, kregen de bedrijfsleiders van de kleine handel 
opnieuw een gedeeltelijke versoepeling. 
Onsamenhangen, geen organisatie! Maar als je kijkt naar 
wat er binnen zorginstellingen is gebeurd, is wat klonk als 
een farce meer een horrorfilm. De regering heeft immers 
nooit structurele maatregelen genomen ten gunste van de 
gezondheidszorg. Er was te weinig gekwalificeerd 
personeel. We waren getuige van een dans van vaak 
geweigerde patiëntenoverdrachten: ziekenhuizen met 
volledig bezette Covid-intensive care-afdelingen 
probeerden hun patiënten over te brengen naar elders. En 
verpleegsters en administratief personeel deden er uren over 
om een ziekenhuis te vinden dat hen zou opnemen. Niet per 
sé omdat alle intensive care-afdelingen vol waren of er geen 
personeel was om daar te werken - maar vaak ook uit 
financiële berekening. Ziekenhuizen zijn constant met 
elkaar in concurrentie, en wanneer ze bepaalde goed 
betaalde operaties opgeven, of voor rijke patiënten die veel 
supplementen betalen, om een noodgeval te behandelen, kan 
hun jaarbalans onder druk komen te staan... en hun balans is 
vaak al in het rood. 
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Patiënten werden dus vaak 100 km van hun huis overgebracht naar ziekenhuizen waar het verplegende personeel 
hun taal niet sprak. 
De overhe(i)d(-en) zijn in feite in het beheer van ziekenhuizen als waren het privé-bedrijven. Ziekenhuizen die 
winst moeten maken terwijl ze vastzitten in een globaal budget dat hen ertoe brengt een concurrentiestrijd met 
elkaar te voeren. 
En in de loop van de tijd hebben ziekenhuizen en de zorg- en rusthuizen kunnen rekenen op steeds minder opgeleid 
personeel - uitgeput, ziek of in quarantaine. Dus begon men verpleegkundigen die ziek waren doorCovid te dwingen 
te werken - als de symptomen niet "àl te ernstig" waren - ondanks het risico voor hun collega's en patiënten! Daarna 
wilde men ze vervangen door ongekwalificeerd personeel, zodat men hen steeds meer verpleegkundige activiteiten 
konden laten uitvoeren. 
Dus wanneer een bejaarde inwoner van een zorg- of rusthuis - waar vaak te weinig gekwalificeerde artsen en 
verpleegkundigen zijn - naar een ziekenhuis wordt overgebracht, heeft de overheid een wet aangenomen die hem 
toestaat er behandeld te worden door studenten of andere ongekwalificeerde personen. 

De langzame sabotage van de volksgezondheid 
Als ziekenhuizen niet voorbereid waren op de twee besmettingsgolven, komt dat omdat de overheid op geen enkel 

moment structurele 
maatregelen heeft 
genomen ten gunste van 
de gezondheidszorg - 
noch in 2020, noch in de 
40 jaar daarvoor. . 
Integendeel, de 
vermindering van 
bedden en dus van 
omkadering begon reeds 
in de jaren tachtig, 
onder het voorwendsel 
“om de overconsumptie 
van gezondheidszorg en 
medicijnen te 
bestrijden”. Als het 
enerzijds waar is dat 
bepaalde medicijnen 
onderhevig zijn aan 
overconsumptie, is het 

vooral waar dat toegang tot gezondheid moeilijker en steeds duurder wordt: voor tandheelkunde, geestelijke 
gezondheid, maar ook heel vaak voor basiszorg. 
En waar komt de zogenaamde "overconsumptie" vandaan? Enerzijds een systeem waarbij artsen - meestal 
zelfstandig of onafhankelijk - worden betaald per prestatie en er daarom alle belang bij hebben dat hun patiënten 
vaak terugkomen, en anderzijds de druk van de farmaceutische industrie om medicijnen te verkopen in plaats van 
echte geneeskundige ZORGEN. 
Dus de terugbetalingen en vergoedingen daalden en steeds meer patiënten moesten een beroep doen op een 
aanvullende, noodzakelijkerwijs privé-verzekering (waar zelfs mutualiteiten wettelijk verplicht zijn om zich te 
ontdoen van het geven van basisverzekering - in opdracht van Europa), tot groot geluk van het kapitaal. 
Wat betreft training en vorming van het verplegend personeel, hier heerst schaamteloosheid en huichelarij: al wie 
in ziekenhuizen werkt, weet dat er op (zeer veel) momenten als er personeelstekort is, bijvoorbeeld 's nachts, 
verpleeg(st)ers of verpleegassistenten zorgen voor alle handelingen - zonder noodzakelijkerwijs hiervoor gedekt te 
zijn. In plaats van het organiseren van opleidingen voor iedereen om het kwalificatieniveau van het verplegende 
personeel en dus de patiëntveiligheid te verhogen, dienen de verschillende verpleegkundige diploma's en 
certificaten vooral om de werknemers te verdelen over verpleegassistenten, verpleegkundigen A1, A2, QPP, TPP, 
enz. - met vreselijke loondiscriminatie, tot € 700 per maand voor werknemers die hetzèlfde werk doen. 

 Laten we voor eens en altijd het 
kapitalisme de rug toekeren... 
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De hele gezondheidszorg, ook al is deze nog niet geprivatiseerd, wordt overgelaten aan de logica van concurrentie 
en de markt, soms zelfs tussen werkers als ze zich hierdoor laten vangen. 

Hoe te vechten 
De veiligheid van de werkers, van de gezondheid en van alle andere sectoren, staat op de laatste plaats van de 
kapitalisten die hun winsten in de gaten houden. Dus laat men de besmettingscijfers stijgen,  zorgt men niet voor 
voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en masker), hydro-alcoholische gel,  organiseerd men 
geen afstand-houden in bedrijven wanneer dit de productiviteit nadelig zou kunnen beïnvloeden, test men te weinig en 
worden de contacten niet opgespoord. Er waren reeds verschillende stakingen in verschillende bedrijven hiervoor: bij 
Colruyt, AN-Inbev. MACRO …. 
In tijden van pandemie is het natuurlijk moeilijk voor gezondheidswerkers om stakingen te organiseren wanneer 
patiënten dringend behandeld moeten worden. Ze kunnen op zijn minst proberen de tools te saboteren die worden 
gebruikt om concurrentielogica te bevorderen: niet langer de formulieren invullen voor facturering op basis van kosten, 
noch de gedetailleerde rapporten (“DI-RHM”) die de FOD Volksgezondheid toelaten om de 'prestaties' van de 
verschillende ziekenhuizen te meten. 
En alle sectoren moeten vechten voor zichzelf en, hier mee onafscheidelijk verbonden, voor de gezondheidswerkers. 
Als een baas weigert maatregelen te nemen om arbeiders te beschermen, zou men niet alleen moeten staken dan voor 
bescherming voor de werkers van het bedrijf, maar ook voor die van héél de maatschappij, verpleeg(st)ers, artsen en 
ziekenhuizen. We moeten economische druk uitoefenen op de regering en op haar VBO/Voka-leiders door een 
roterende of wisselende staking te organiseren en - als we kunnen - een algemene staking, economisch, politiek en 
sanitair. 
Het kapitaal kan of wil de werkers niet beschermen. De werkers moeten het dus zelf doen en is de staking naast een 
krachtig economisch wapen ook een gezondheidswapen. 
Op de langere termijn moeten we de aanwerving en opleiding eisen van gespecialiseerde verpleegkundigen, 
ondersteunend personeel in ziekenhuizen, de eliminatie van numerus clausus, maar ook 100% loon-garantie voor 
gedeeltelijk werkloze omwille van Covid om aangiften te voorkomen voor geldproblemen. Dit zijn niet alleen politieke 
eisen. Dit is ook de manier om een eind te stellen aan de gezondheidscrisis. 

Wat willen we?  
Maar op lange termijn is de enige oplossing één 
geïntegreerde zorgsector met één gezondheids- en 
zorgbeleid en personeel. Het is de inbeslagname van 
àl het privékapitaal in de sector, 
De sector moet echt worden gepland: met andere 
woorden, ziekenhuizen en zorginstellingen en 
rusthuizen moeten geen aparte bedrijven meer zijn, 
maar worden geïntegreerd in één organisatie met één 
strategie op het gebied van de organisatie van 
gezondheid en van het beroep, van werkgelegenheid 
en van inzet naar behoefte en urgentie. De 
gezondheidscentra zullen in elke wijk, in elk dorp de 
kantoren van individuele "onafhankelijke" artsen 
moeten vervangen: de artsen zullen ook loontrekkenden worden. 
De farmaceutische en laboratoriummonopolies moeten worden onteigend, via de inbeslagname van privékapitaal. Deze 
onteigende "bedrijven" zullen ondrdeel worden van de gezondheidszorg en zullen het in het zo moegelijk maken om 
een eengemaakt gezondheidsbeleid te financieren, gebaseerd op wetenschap, wetenschappelijk onderzoek om de beste 
zorg te bieden… en niet op basis van winstgevendheid. 
De maatschappij kan men in deze richting belangrijke stappen doen zetten, als de werkers zich hiervoor mobiliseren. 
Maar deze overwinning zal maar gedeeltelijk en tijdelijk zijn, tenzij we de macht van de burgerij breken en een ander 
productiesysteem in plaats stellen, eerst in handen van de werkersklasse, dan van de samenleving als geheel, een 
samenleving die kan voldoen aan de werkelijke behoeften van iedereen, en die niet langer alleen zo is georganiseerd 
dat een kleine groep eigenaren kapitaal kan accumuleren, zonder rekening te houden met de gezondheid en het leven 
van het volk.  

De bezuinigingen zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid. 
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Werkplaantsen verdedigen strijd. Eenheid tussen de sites van General Electrics 

Freddy Visconti 

De Covid-crisis is een geweldig excuus voor de bedrijfsleiders om te herstructureren en te sluiten, maar de omvang van 
de bruto-exploitatieoverschotten van grote bedrijven houdt niemand voor de gek. Wanneer we de goede gezondheid 
van de BEL20 of de CAC40 zien, is het duidelijk dat de crisis niet voor iedereen weggelegd is. 
Daar waar we in politieke toespraken horen dat na de ervaring van de Covid19-pandemie en om de schade aan de 

globalisering te beperken, bepaalde 
delen van de productie moeten worden 
verplaatst, heeft de multinational GE 
Electrics besloten om zich van zijn 
dochteronderneming uit Charleroi, 
gespecialiseerd in 
onderhoudsactiviteiten voor nucleaire, 
hydraulische en elektrische centrales, 
gewoon te ontdoen. 
Klassiek scenario: de Amerikaanse 
groep, die vijf jaar geleden de energietak 
van Alstom kocht, had beloofd banen te 
behouden en banen te creëren! Om 
direct daarnana te starten met het 
plannen van herstructureringen zo beetje 
wereldwijd. Toch hebben ze geld. Maar 

nooit genoeg….. Zo kon men onlangs vernemen dat de aandelenkoers van General Electrics met + 5% was gestegen 
na de bekendmaking van de resultaten van het afgelopen kwartaal. 
De directie van General Electrics Belgium heeft de “Renault” -procedure opgestart. Maar iedereen weet dat de Renault-
procedure, als deze al het sluiten een beetje vertraagt, dit zeker niet zal verhinderen. De “Wet Renault” werd gewijzigd 
in 1998 naar aanleiding van de sluiting van de Renault-fabriek in België in februari 1997, maar vooral tijdens de sluiting 
van de Forges de Clabecq en de beroemde “Veelkleurige mars” op 2 februari 1997 met 70.000 deelnemers, hetgeen het 
Belgische establishment deed beven. De betekenis van de Wet-Renault: “er is een verplichting om met elkaar te praten, 
maar er is geen verplichting tot het bekomen van resultaat.” Het ontmoedigt de werkers door tijdverspilling, 
vermoeidheid, ontmoediging, beloften van bonussen, vervroegde uittreding, sociale plannen die sluitingen of 
herstructureringen ondersteunen. In plaats van te gaan staken, een krachtsverhouding te creëren, samen te zijn met de 
werkers, sluit de procedure van Renault de afgevaardigden op in eindeloze discussies totdat de baas het einde van de 
pauze fluit! 
De enige oplossing is vechten, het bedrijf bezetten, de voorraden vastleggen en vooral de beweging uitbreiden, een zo 
groot mogelijke eenheid maken, een beroep doen op solidariteit. Of het nu op het niveau van de verschillende 
vestigingen van de Groep is of op regionaal niveau om druk uit te oefenen op de multinational. Geconfronteerd met een 
sterke mobilisatie kan men de groep terugdwingen. 
Op Europees niveau zijn sinds de overname van de energiedivisie van Alstom door General Electrics duizenden banen 
geschrapt, waaronder 600 in Frankrijk. 
De groep verwacht een “terugkeer naar evenwicht” in 2022 en verhuist dus zoveel mogelijk naar China en India en het 
betreft niet langer alleen productie maar ook engineering, onderzoek en ontwikkeling. Als ze zeggen "terug naar 
evenwicht", lees dan "herstel van de winstvoet". 
Maar de strijd is begonnen in Villeurbanne en nu met de steun van de site van St-Priest, bereidden de stakers hun 
intocht in Parijs voor om de regering en de Nationale Vergadering aan de tand te voelen over de verplaatsing van de 
activiteiten naar China. De arbeiders maakten hun banier, met de hulp van de jonge communisten uit Villeurbanne, 
aan hun piket, dat nu meer dan twee weken duurt. Het aantal stakers neemt niet af, integendeel, het wordt versterkt 
door de werkers van St-Priest die hetzelfde lot kennen. Door het isolement te doorbreken, laten de werkers zien dat 
hun lokale eisen een grotere weerklank hebben, die hun strijd eenmaakt en hen wapent tegen dezelfde vijand: het 
kapitaal. 
 
 

(1) Om de huidige uitdagingen in de energiesector volledig te begrijpen, verwijzen we u naar het artikel over de 
multinational ENGIE door Nico Oldenhof in dit tijdschrift. 
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Onze steun is totaal omdat het verkrijgen van het recht op werken en van het werken met alle rechten, het behouden 
van personeels- en knowhowpools en het beslissen over de verdeling van rijkdom, in het belang is van al het werkvolk 
en van de jongeren. In huidige sociale conflict waar de werkers al aan hun 12e stakingsdag toe zijn, heeft de 
multinational al een stap terug gedaan: de productie van generatorstroomonderbrekers, die aanvankelijk de site van 
Villeurbanne zou verlaten, zal uiteindelijk worden behouden. Zo konden in het geheel 72 banen worden behouden. Het 
is een grote aanmoediging om de strijd voort te zetten en te verdiepen tot de volledige intrekking van het 
herplaatsingsplan. 
De Covid is een vergrootglas dat IN ALLE SECTOREN (metaalbewerking, gezondheid, kleine bedrijven, schoonmaak, 
de post, het transport ...) TOONT, dat het echte virus het kapitalisme is ... en dat het dringend nodig is om alle strijd één 
te maken. 
Maar het is duidelijk dat zolang het kapitalisme bestaat, er NOOIT werkzekerheid zal zijn, of de zekerheid van behoud 
van sociale verworvenheden, voor alles moet altijd opnieuw strijd worden gevoerd. Het zal altijd het resultaat zijn van 
een krachtsverhouding. De bedrijfsleiders beseffen goed, en de beroemde Renault-wet is hier ook voor gekomen, 
evenals de veroordeling van de 17 vakbondsafgevaardigden van Luik: het verzet moet gebroken worden, het eenmaken 
van de strijd vermeden ... zodat die niet verder kan escaleren – want zo alleen kunnen ze de Revolutie vermijden ... 
denken ze … 
 

 
 
 
 
 

Engie, als energie-monopolie  
in een concurrentiestrijd in het kapitalisme in zijn huidig imperialistisch stadium 

Nico Oldenhof  

In Frankrijk maken werkers bij Engie, werkend in de divisie van water- en afvalbeheer en activiteiten betrekking 
tot het milieu, de Engie-divisie die de naam Suez heeft, zich zorgen over hun werkplaatsen. De Engie-divisie Suez 
zal in zijn geheel verkocht worden aan Veolia een groep waarvan de kernactiviteiten juis die van de Engie-divisie 
Suez zijn. Volgens Franck Reinhold von Essen, secretaris (CGT) van de Europese ondernemingsraad van Suez, 
“zal de mededingingsautoriteit Veolia zeker vragen om volledige activiteitsdomeinen af te stoten. Er zal 
onvermijdelijk een grote sociale ineenstorting zijn, alleen voor water zijn er 29.000 banen bij Suez, waarvan 75% 
moet worden verkocht. Als we het tarief van 20% toepassen dat bij herstructurering wordt gehanteerd, gaan er 4 tot 
5.000 banen verloren.”  
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In België maken  werkers werkend in een aantal eenheden uit de divisie Diensten van Engie zich zorgen.  Het gaat 
om om de eenheden van Engie zoals Fabricom, Axima en Cofely maar ook nog enkele kleinere entiteiten. Het gaat 
hier om een 10.000 werkplaatsen. Het hoofdkwartier van Engie in Parijs kondigde onlangs aan dat twee derde van 
de dienstenactiviteiten van de wereldwijde groep Engie zullen worden afgestoten. Engie bevestigde namelijk dat 
het zich wil concentreren op een aantal activiteiten zoals hernieuwbare energie en infrastructuur. De werkers vrezen 
vooral dat de verschillende eenheden AFZONDERLIJK verkocht worden. 
 

Energie wordt gewonnen uit de natuur, uit materie, omgevormd tot “hanteerbare vorm”, 
electriciteit. 

Dit wordt vandaag gedaan 
door monopolies. Eén ervan 
is Engie 
Energie, in het begin van het 
kapitalisme in de vorm van stoom, 
nu meestal in de vorm van 
electriciteit, is te beschouwen als 
een “grondstof” voor de 
kapitalistische productielijnen. 
Energie is een onderdeel van 
materie, en wordt “vrijgemaakt” uit 
de materie. Die materie zijn zelf 

soms grondstoffen maar dus ook energiedragers: steenkool, olie, gas, de radioactiviteit in uranium, de waterstof-
zuurstof verbinding in water, even als dat water wind en zonlicht kunnen energie “leveren”. Uiteindelijk is de vorm 
waarin de energie “geleverd”wordt, vandaag de dag meestal de vorm van electriciteit. Het zijn globale monopolies 
die dit doen.  
Zoals een Engie, maar ook een EDF, een E.ON, een ENEL en een RWE.  
Het zijn voorbeelden van globale monopolies, maar om één of andere reden (staats-participatie, land van oorsprong 
van het “beginbedrijf”) worden die “geassocieerd” met een land: 
Zo is Engie een “Frans” bedrijf, evenals EDF, is E.ON een “Duits” bedrijf, alsook RWE, … en is ENEL “Italiaans”. 
Maar energiebedrijven zoals Luminus. Essent, T-Power, Lampiris, Eneco e.d., dat zijn toch geen globale 
monopolies? 
Al die energiebedrijven, zeker als ze “leveren” aan de industrie, of aan de infrastructuur en dus niet alleen aan 
inviduele klanten, zijn op één of ander manier “verbonden”( ofwel door participatie, ofwel maken zij er deel van 
uit, of vormen ze een “plaatselijke vestiging” …) met een globaal energie-monopolie. Zo is Essent in handen van 
RWE, Lampiris is in handen van de Total S.A.-groep en heeft EDF een meerderheidsaandeel in Luminus. En zo is 
de electriciteitsmarkt van België eigenlijk grotendeels in Franse handen. En daar de Franse staat participaties heeft 
in Engie en EDF zou je kunnen zeggen dat er in België een overheids-energiebedrijf is, …. alleen dan wel van de 
FRANSE overheid. (grapje!) 
Nu zijn die energie-monopolies onderhevig aan eenzelfde vorm van “overcapaciteit” als elk andere productie-sector 
die beheerst wordt door globale monopolies (zoals bv de automobiel-sector). 
De MOGELIJKHEDEN tot productie zijn véél groter dan de markt kan “absorberen”. 
De concurrentie geschiedt niet meer in de vorm van een veroveren van een markt voor de neus van een concurrent, 
gaat de concurrentie nu over het veroveren van een marktaandeel VAN de concurrent, en de concurrent “dwingen” 
tot het opgeven van dat marktaandeel (door de productie te stoppen, door zich te ontmantelen, door zich te laten 
“overnemen”, of door na overname ontmanteld te worden).  
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De ontwikkeling van kapitalistische monopolies sinds de jaren tachti komt voor in de vorm van 
"herstructureringen" 
Deze dynamiek ligt aan de basis van wat men vanaf de jaren ‘80 is gaan noemen, “herstruktureringen”. 
Een herstrukturering begint met een aankondiging. Deze “aankondiging” dient om bv de koers van het aandel te 
stimuleren, de aandeelhouders gerust te stellen, en om bij investeerders/banken interesse te doen wekken. Zo’n 
herstrukturering houdt vooral in (wat zo’n monopolie betreft) het zich richten op die “kernactiviteit” waarvan men 
de bovengenoemde mensen kan overtuigen dat men instaat is “om te groeien”. “groei” houdt in: marktaandelen 
veroveren op concurrenten in die “kernactiviteit”, die dan tot “krimpen” … of “opgeven” worden gedwongen. 
Tegelijk worden NIET kernactiviteiten, of activiteiten waarop er concurrenten zijn die DAT als kernactiviteit 
hebben en daarop marktaandelen veroveren, afgestoten, ontmanteld of overgelaten en door de “overnermer” 
ontmanteld. 
De “performance” van een bedrijf wordt door de aandeelhouders beoordeeld van bepaalde cijfers. Op basis van 
eigen berekeningen geef ik (slechts) een voorbeeld van een vergelijking van “performance”. Zo zie je dat wat 
“winstgevendheid” (netto-resultaat als percentage van de omzet) betref: Engie en EDF het slechste scoren. Dit is 
ook zo wat betreft “poductiviteit” (Omzet gedeeld door aantal loontrekkenden geeft hiervan een beeld) is het Engie 
en EDF die het slechste scoren.  

De concurrentiestrijd tussen monopolies in het eindstadium van het imperialisme concreet in 
de energie-sector. Engie is zo’n 
monopolie…. 
Engie is daar één van. Engie is zoals de meeste 
energie-bedrijven in verschillende delen van de 
wereld actief. Het wordt echter min of meer als een 
“Frans” bedrijf gezien omdat de Franse staat bijna 
24% van de aandelen in handen heeft. Engie is ook 
beursgenoteerd. Maar zo is één van haar 
concurrenten  óók een “Frans bedrijf”, en zelfs 
Europees gezien het grootste energie-bedrijf: 
Electricité de France (EDF). 
Maar niet alleen het “Franse” EDF, ook het “Duitse” 
E.ON is een belangrijke concurrent van Engie. 
Volgens “Owler Company Profile” is het zelfs zo: “ENGIE is one of E.ON's top competitors.” 
Engie voelde zich verplicht om tegenover haar aandeelhouders en voor een goede score van haar aandelen op de 
beurs, een strategisch plan kenbaar te maken. 
Zo maakte Engie deze zomer  bekend dat het een strategische oefening opstartte over zijn dienstenafdeling.  Het 
Frans energieconcern wil zich in de toekomst alleen nog toespitsen op de productie van hernieuwbare energie 
en op energie-infrastructuur. 

‘De oefening is nu afgerond. Er is beslist om twee coherente entiteiten te creeëren, met de bedoeling hun 
ontwikkeling te versterken’, bevestigt woordvoerster Anne-sophie Hugé. De twee entiteiten krijgen meer 
autonomie, maar volgens haar is het nog voorbarig om te zeggen hoe het aandeelhouderschap er in de 
toekomst zal uitzien. Tegen midden volgend jaar  wordt meer duidelijkheid verwacht. Ze beklemtoont wel 
dat het de bedoeling blijft om Engie Solutions als één geheel te laten verder gaan. ‘De belgische activiteiten 
staan hier sterk, ze zijn marktleider’, klinkt het.(….) 
Volgens Mo Sabhaoui van de socialistische vakbond zijn er nog heel wat zaken onduidelijk. 
‘Het is precies die onzekerheid die ongerustheid veroorzaakt bij het personeel. Het management wil 
Solutions als één geheel behouden, maar toch leeft de vrees dat het op termijn in stukken van de hand zal 
worden gedaan. Wie is bereid om zo’n grote groep onder zijn hoede te nemen?’ 
Het aandeel van Engie steeg vrijdag ruim 3 procent ... (DS, 14-15 nov. 2020: Onrust bij personeel Engie 
Solutions) 

Hij, Mo Sabhaoui, heeft gelijk, want Anne-Sophie, geeft indirect de voorwaarde al aan: “marktleider blijven”. Wat 
als de concurrentie er in slaagt om “marktleider” te worden? Zal Engie Solutions dan nog één geheel kunnen 
blijven? 
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Concurrentiestrijd tussen de energie-monopolies om marktaandeel van de “markt-vraag”: een 
stabiele sterke stroomlevering aan de industrie en de infrastruktuur die samenhangt met de 
productie (o.a. logistiek,….) 
Héél concreet wordt deze concurrentiestrijd bepaald door het gegeven: de kernuitstap en de verplichting om 
duurzame, groene energie te leveren. 
Het was de “meltdown” in Fukushima dat de aanleiding was van Merkel’s besluit om op korte termijn alle 
kerncentrales te sluiten en te onmantelen. Ook in België is er een kernuistap aangekondigd. 
De energie-monopolies RWE en E.ON, maar ook ENGIE besloten (In feite MOESTEN ze dit wel doen, gezien de 
klimaatakkoorden in Parijs….) om zich te concentreren op alternatieve energie, noodzakelijk om in de 
concurrentiestrijd elkaars marktaandeel te veroveren van de “vraag” van de industrie. Voor de industrie is een 
stabiele en krachtige stroomvoorziening met een bijkomende flexibiliteit “op maat”, cruciaal. Omdat zonne- en 
windenergie dit niet kunnen garanderen, is er, (vooral bij RWE) opnieuw werk gemaakt van bruinkool. Engie denkt 
aan gascentrales, aangezien zijzelf reeds een sterke gassector heeft….. 
Dit opgeven van de nucleaire industrie door de monopolies vormt een ernstig gevaar voor de bevolking, wan zoals 
je weet, ze gaan desinvesteren, en de centrales dus minder goed onderhouden om kosten te besparen, om de citroen 
zoveel mogelijk te persen. Een grote klassieker van het kapitalisme. Ter herinnering, België bevindt zich in de 
driehoek van de dood: CHOOZ, DOEL, TIHANGE ... 
Voor onze eigen veiligheid zullen we moeten vechten, zodat het de staten zijn die de nucleaire industrie overnemen 
om er zo snel mogelijk een einde aan te maken, onder controle van de werkers in de sector, maar door de monopolies 
die zoveel winst uit de kernenergie hebben gehaald te laten betalen voor de ontmanteling. 

Engie is de grootste leverancier van electriciteit in België (EDF heeft een kleine aandeel van (de 
en dan nog enkele van de 7) centrales in “eigendom”) 
Electrabel, vroeger zowat het monopolie dat electiciteit leverde maakt nu deel uit van ENGIE. Hoewel het 
“marktaandeel” van  Electrabel in de loop van de tijd is verminderd. Grootste deel van electriciteit komt (nu nog) 
van kernenergie. 
Op het einde van 2011 bezit Electrabel nog steeds een heel groot marktaandeel (70 %) van de totale 
productiecapaciteit voor elektriciteit, hoewel zij haar marktaandeel zag verkleinen in de voorbije jaren. De tweede 
belangrijkste speler is met een marktaandeel van 14 % in de productiecapaciteit. De derde speler in België is het 
Duitse E.ON, dat 9 % van de productiecapaciteit heeft verworven via een swap met Electrabel begin november 
2009. De vierde speler is een nieuwkomer: halfweg 2011 werd de STEG van T-Power in gebruik genomen. T-
power maakt deel uit van de Tessenderlo Groep (De naam verwijst naar Tessenderlo Chemie, de hoofdactiviteit 
van de groep) en heeft een aandeel van 3% in de Belgische productiemarkt.  (Uit “De ontwikkeling van de 
elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2011 Persbericht”, www.creg.be, www.cwape.be, www.brugel.be, 
www.vreg.be) 
Het energie-monoplie ENEL, was ook aanwezig in België (voor minder dan 3%), in de vorm van de Marcinelle 
Energie plant. Enel verkocht haar energie-bedrijf in Marcinelle, eind 2016 an het Franse  Total Direct Energie. 

Kernuitstap en groene energie 
De plannen om tegen 2025 uit kernenergie te 
stappen? Totaal onrealistisch, zegt Wouter De Geest, 
de CEO van BASF Antwerpen. De politieke 
besluiteloosheid noemt hij nefast voor onze 
geloofwaardigheid: ‘Als er niet snel iets gebeurt, 
geven we de facto onze industrie op. Ofwel gaan we 
massaal energie invoeren uit het buitenland, ofwel 
beginnen we vandaag nog met het ontwerp, de 

inplanning en de bouw van negen gascentrales - die overigens een fikse extra CO2-uitstoot hebben. Geen van die 
zaken gebeurt. Mathematisch kunnen we bijna niet meer anders dan voor de minimale nucleaire optie kiezen: een 
geleidelijke overgang, waarbij de zekerheid van levering en prijs centraal staat. Tenzij we de facto onze industrie 
opgeven.’ 
(https://www.tijd.be/ondernemen/chemie/Wouter-De-Geest-BASF-Willen-we-geen-industrie-meer/9963642, 
Wouter De Geest (BASF): ‘Willen we geen industrie meer?', 16 december 2017)  
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Concurrentie voor inpikken marktaandelen Engie(“frans”) tov RWE en Eon.(duits) 
“Duurzame of/en groene energie” is het “product” 
ter vervanging van fossiele en/of kernenergie dat in 
de vorm van stabiele, goedkope, flexibele 
stroomvoorziening wordt “aangeboden” en 
waarmee het marktaandeel wordt veroverd ten 
koste van de concurrent. 
Dat die duurzame en/of groene energie dient voor, 
bijvoorbeeld, de concurrentiestrijd tussen 
chemiemonopolies in  de productie van 
plasticgrondstoffen (bijvoorbeeld van BASF tov 
INEOS), waarbij de productie van 
plasticgrondstoffen gebeurt op basis van fossiele 
brandstoffen , is voor die energie-producerende 
monopolies niet belangrijk (of het nu ENGIE zal 
zijn of EO.N of RWE). 
Waar dus de kernenergie ongeveer dat deel van de 
elecriciteit “covert” (tot aan de kern-uitstap) dat 
“gevraagd” wordt door de industrie, moeten de 
energiemonopolies nu concurreren om diezelfde 
hoeveelheid, met diezelfde stabiliteit, nu door 
“duurzame en/of groene stroom” te leveren. 
Dat deze stroom nu dient om (in het geval van de chemie-industris) om plastiek te produceren waarvan meer dan 
30% dient voor verpakking dat voor 80% niet gerecycleerd wordt … en zal eindigen als “plastieksoep” in de zee, 
…. waarin de windmolens zullen staan die de “groene stroom” zullen leveren, is geen zorg voor die energie-
monopolies. 
De electriciteit die Engie levert, nu nog via de kerncentrales, in de toekomst misschien van windmolens en 
gascentrales, zal in ieder geval door het netwerk lopen, dat van ELIA is, het “Belgisch” monopolie dat het 
electriciteitsnetwerk  beheert. 
Elia in België het monopolie als transmissie-netbeheerder, maar is geen louter Belgisch bedrijf meer, het is een echt 
multinational geworden. Elia heeft één van de vier Duitse netbeheerder 50 Herz als dochterbedrijf. Door haar “poot” 
in het Duitse netwerk kon ze in samenwerking met Amprion, ook één van de vier Duitse netbeherende 
bedrijven,  een kabelverbinding tot stand brengen tussen het Belgische en het Duitse stroomnetwerk. 

Zo stond in De Standaard van 10-11 november j.l. : “Stroomlink met Duitsland helpt bij 
kernuitstap” 

België kan voor het eerste rechtstreeks stroom in- en uitvoeren naar Duitsland, via een 90 kilometer lange 
ondergrondse hoogspanningskabel. (...) 
De Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en zijn Duitse evenknie Amprion (...) Die werd Alegro gedoopt. 
Het is de eerste directe stroomverbinding tussen beide landen. Ze wordt vanaf 18 november in gebruik 
genomen. Volgens de topman van Elia, Chris Peeters, helpt de directe stroomlijn om de kernuitstap in 2025 
mogelijk te maken. Bij stroomtekort of wanneer een stroomtekort dreigt, kan Alegro snel veel electriciteit 
in de ene of ander richting transporteren. (….)  De verbinding zet de deur open om op grote schaal groene 
stroom vanuit Duitsland aan te voeren. Noodrijn-westfalen, de deelstaat die aan ons land grenst, is in 
Duitsland een van de grootste regio’s van windenergie. Ons land zal in de toekomst heel wat groene stroom 
moeten aanvoeren, want de mogelijkheden voor wind- en zonne-engergie zijn te beperkt om de Europese 
doelstellingen te realiseren.(….) de directe toegang tot de Duitse stroom helpt om electriciteit in ons land 
goedkoper te maken. 
(….)Enkele weken geleden ontvouwde Elia’s Duitse dochterbedrijf 50 Hertz een plan om in de Baltische 
Zee Duitse en Deense windenergieparken met elkaar te verbinden.  
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Dus hier hebben de concurrenten van Engie, namelijk  E.ON en RWE, goede troeven in handen, om de 
marktaandelen van ENGIE die zij had in die electriciteits-markt van België (via haar kerncenttrales), maar die niet 
meer “beleverd” zal worden door kernenergie, te veroveren. 

Grootste deel van energie 
gaat naar kapitalistische 
productie en de 
infrastructuur ten dienste 
van  die productie, maar 
1/5e gaat naar “gezinnen” 
Op basis van de gegevens van 
2016 afkomstig van de CREG en 
FOD Economie zien we dat toen 
51% van de electriciteit van 
kernenergie kwam, ofwel 43,5 
Twh van de in totaal 84,4 Twh. 
Hiervan wordt 38,5 Twh (of 
45,6%) aan de industrie geleverd. 
Slechts 19,2 Twh (of 22,5%) dient 
voor de “huishoudens”. 

Dus waar 22,5% van de geproduceerde electriciteit voor de huishoudens is is dat 77,5% voor de kapitalistische 
productielijnen en de infrastructuur die daar bijhoort. 
In de sector “Industrie” zien we dat de deelsectoren “staal” en “chemie/petrochemie”, samen evenveel electriciteit 
“vragen” als AL de huishoudens. (zie illustratie op blz. 11) 

Maar intussen meer loon gaat naar energiekosten en zijn de energieprijzen voor de industrie 
lager dan die voor de huishoudens  
Nu volgens de gegevens van Eurostat betalen in Europa de GROOT-gebruikers, dus de kapitalistische bedrijven 
gemiddeld ½ tot 2/3 van de prijs voor electriciteit die de huishoudens moeten betalen. 
Verder is het zo dat de de gezinnen een steeds groter deel van hun inkomen (loon) moeten betalen voor electriciteit 
(en gas). 

Wetmatigheden van het kapitalisme in zijn imperialistisch stadium 
Wat Engie nu doet, is gewoon de wetmatigheid volgen van de kapitalistische concurrentie tusse monopolies die 
opereren op een markt die een zekere eindigheid heeft. (“overcapaciteit”). Dus concentreren rond de kernactiviteit 
waarmee men de concurrentiestrijd gaat voeren, hier dus (“duurzame”,”hernieuwbare”,….) energie, waarbij 
“marktaandelen” die men heeft rond andere “producten” overlaat  aan concurrenten die in dit gebied, juist 
concurrentieler zijn, omdat die rond DAT “product” zich concentreren – ENGIE dus rond energie en Veolia bv 
rond  drinkwater, waterzuivering en afvalverwerking. Dus terwijl Engie zich “concentreerd” rond energie, verkoopt 
het Suez (de divisie die zich bezighoudt met afvalbeheer en afvalverwerking ) aan Veolia.  
Maar ook de dienstensector van ENGIE wordt om dezelfde reden (concentratie rond energie) “verzelfstandigt”.  
Zo moet die divisie “bewijzen” of zij zèlf “concurrentieel” kan zijn met haar “product” (diensten aan, en onderhoud 
van het netwerk…) … ofwel (indien dat niet lukt) zal die overgenomen te worden door een concurrent…. of in 
“stukken” aan verschillende concurrenten, 
Deze wetmatigheden bestrijden (overnames, verkopen van afdelingen, herstructureringen omwille van de 
concurrentiestrijd….) gaat niet BINNEN de door de burgerij beheerde maatschappij die gebaseerd is op het 
kapitalisme.  
Natuurlijk moet men altijd strijden – zolang het kapitalisme nog bestaat – TEGEN de continue afbraak van alle 
verworvenheden (loon, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, toegang tot gezondheidszorg,…). Maar dit is een 
strijd niet alleen van de werkers uit, door herstructurering, bedreigde afdelingen of divisies.  
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Dit is een klassenstrijd in het belang van ALLE werkers, en gevoerd door de werkers in EENHEID. 
 
De kapitalistische wetmatigheden zèlf bestrijden kan alléén maar door de burgerlijke dictatuur te bestrijden en de 
door haar verdedigde kapitalistische productieverhoudingen te bestrijden, dus door “het onteigenen van de 
onteigenaars”.(zoals Karl Marx dat formuleert in hoofdstuk 24 “De zogenaamde oorspronkelijke accumulatie”, 
deel 7 “De historische strekking van de kapitalistische accumulatie”, van Het Kapitaal deel 1) 
Daarbij is het ook zo dat zèlfs als de energie-voorziening in grote mate “groen” gaat zijn, energie nog altijd “een 
grondstof” BLIJFT  voor de kapitalistische productielijnen, en zullen de energie-monopolies omwille van hun 
concurrentie, evenals de kapitalistische bedrijven waarvoor ze die “groene” energie dan zouden leveren, de 
uitbuitingsgraad blijven opdrijven, met als gevolg: werkloosheid of slechtere arbeidsvoorwaarden en minder loon 
(door o.a. minder aan loon gerelateerde sociale zekerheid en/of gezondheidszorg). De kapitalistische productie zal 
met “groene” energie evengoed produceren op basis van het “toeëigenen” van de nodige grondstoffen (in Afrika of 
Zuid-Amerika…) en allerlei vormen van “afval” (verbonden met het verkochte product, bv de verpakking….) 

produceren. 
 
Dit zijn allemaal nog redenen voor het uiteindelijke breken van de (op basis van privé-bezit van de 
productiemiddelen van een steeds kleiner wordende kring van kapitalisten) kapitalistische 
productieverhoudingen en het uitbouwen van (op basis van collectief-maatschappelijk “bezit” van de 
productiemiddelen) een productiewijze die zowel wat betreft haar producten, als ook de productie-technologie en 
als ook de uiteindelijke distributie van de producten, volledig afgestemd is op de echte behoeftes. 
Ik verwijs hierbij  ook naar mijn artikel in De Krant van PCB-CPB no. 3, nov. 2020,  
 
“Als er iets is dat de huidige COVID-19-pandemie aantoont is dat het kapitalisme zijn tijd gehad heeft...” 
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Wat gebeurde er in Ethiopië eind vorig jaar? 
Frans De Maegd, 4 januari 2021 “Hope for the Horn” 

De nederlaag van de separatisten in Tigray, een nieuwe kans voor eenheid, vrede en 
samenwerking in Ethiopië en de Hoorn van Afrika 
Tot voor enkele weken kenden de meeste van ons het bestaan van de Tigray, een regio in Ethiopië, niet. Eind vorig 
jaar kwam Tigray in het nieuws door de herhaalde oproep van “de Internationale Gemeenschap” (lees het Westers 
imperialisme) om “de burgeroorlog in Tigray te stoppen en te onderhandelen met het Tigray People's Liberation 
Front(1)- TPLF” (dat heer en meester was in Tigray). En om: “de media; internationale waarnemers; 
mensenrechtenactivisten en humanitaire hulp vrije toegang te verlenen tot geheel de regio”. 
Wat moesten we van deze (op het eerste zicht redelijke) eisen denken? 
 Het leek zo omdat de media ons melden dat er duizenden doden waren gevallen, tienduizenden mensen op de vlucht 
waren geslagen, er al hongersnood heerste… Sommige media vrezen zelfs voor “een genocide” (niets minder dan 
dat). 
Het is onmogelijk te antwoorden op deze eisen en deze berichten van het Westen, als men de huidige situatie in 
Ethiopië en de Hoorn van Afrika alsook de vreselijke tussenkomsten van het imperialisme in dit strategische gelegen 
deel van Afrika niet kent(2).Ethiopië is een van de grootste Afrikaanse landen met 110 miljoen inwoners en minstens 
vijftig volkeren en bevolkingsgroepen. Het is een federale staat met negen regio’s. De belangrijkste volkeren zijn 
de Oromo (32%) en de Amharas (30%). De bevolking van Tigray maakt minder dan 6% van de gehele bevolking 
van Ethiopië uit. Ethiopië is nooit een kolonie geweest van een Europees land. Wel was de greep van de Verenigde 
Staten erg groot. De VS steunde en steunt zich op Ethiopië voor haar Afrika politiek(3). Daarom hielpen ze volop 
Keizer Haile Selassie, die van Abessinië een groot Ethiopië(4) maakte en met de hulp van de VS een belangrijke rol 
kon spelen in de vorming van de “Organisatie voor Afrikaanse Eenheid” (OAE - 1963). 
Na de val van het “pro-Sovjet” en militair regime van Mengistu (1974-1991) nam het TPLF de macht over in Addis 
Abeba. Snel daarna trokken ze de macht volledig naar zich toe en voerde ze als kleine etnische groep een “verdeel 
en heers politiek” om de macht te behouden. 
Het TPLF stelde het land open voor de multinationals en buitenlandse investeerders waardoor het land vanaf 2010 
tot 2015 een groei kende van zowat 10% per jaar. Groei, die nauwelijks ten goede kwam aan de bevolking. Op 
aandringen van de Verenigde Staten voerde het TPLF een oorlog tegen het progressieve Eritrea (1998-2018) en 
tegen Somalië (2006-2009). In 2017 echter kwamen de meeste andere volkeren tegen het regime in opstand. De 
regering Trump begreep dat ze naast het wespennest in het Midden-Oosten en Afghanistan, de conflicten in de 
Hoorn van Afrika, met de uiterst belangrijke poort naar Europa via de Rode Zee en het Suezkanaal, niet konden 
beheersen. De VS lieten een zachte staatsgreep toe eind maart 2018. De nieuwe premier Abiy tekende de vrede met 
Eritrea en Somalië en beloofde te ijveren voor samenwerking in de regio. Maar het TPLF, dat van de macht was 
verdreven, weigerde deze politiek. Het vluchtte naar haar regio Tigray in het noorden van het land en stal daarbij 
een groot deel van de staatskas en militair materiaal. Vanuit Tigray begon het te ageren tegen de nieuwe regering. 
Ze rekenden op hun oude internationale steun, onder meer van de kant van de VS en Susan Rice(5), Nationaal 
Veiligheidsadviseur onder Obama. 
 
_____________________ 
 
(1)  Het Tigray People's Liberation Front (TPLF) ontstond in 1975 en vocht samen met het Bevrijdingsfront van 
Eritrea (EPLF) tegen het militaire regime van de Dergue en Mengistu (1974-1991). Het was de enige goed 
georganiseerde bevrijdingsbeweging in Ethiopië, daarom kon zij de macht veroveren in 1991 in Addis-Abeba. Maar 
zeer snel installeerde ook zij een dictatuur die de anderen volkeren van het land onderwierp, tot de lente van 2018. 
(2)  Deze kennis over Oost-Afrika is bij ons bijna onbestaand omdat wij in ons land vooral gericht zijn op Franstalig 
Afrika, omwille van het Belgisch koloniaal verleden en dat van Frankrijk. 
(3)  Naast bijvoorbeeld Zuid-Afrika. 
(4)  Zo kreeg de keizer van Ethiopië een immens gedeelte van Somalië, waaronder de Ogaden, cadeau van het 
Westen en mocht Ethiopië het onafhankelijke Eritrea stapsgewijs annexeren vanaf 1951. 
(5)   Susan Rice https://nl.wikipedia.org/wiki/Susan_Rice 
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Premier Abiy reageerde soms bijzonder onhandig en zelfs repressief op het ongeduld van verschillende volkeren 
van Ethiopië, die meer rechten voor hun regio eisten. Dat ongenoegen was een signaal voor het TPLF om de 
verzwakte regering uit te dagen. Deze zomer organiseerde de TPLF-machthebbers onwettige verkiezingen en 
toonden ze niet alleen hun wil om zich af te scheuren van Ethiopië maar ook om Tigray met geweld uit breiden en 
toegang te verlenen naar de Rode Zee. 
Op 4 november organiseerden ze een aanval op 
twee kazernes van het Ethiopisch leger in Tigray. 
Na eerdere incidenten en provocaties was dit een 
stap te ver.  Onderhandelen had, na twee jaar 
vruchteloze pogingen, geen zin meer. Daarom 
trok het Ethiopisch leger op naar Tigray om de 
TPLF-separatisten te verjagen. Toen het leger de 
grensstad Mai-Kadra naderde vermoordden 
TPLF-milities 600 Amhara-bewoners met 
hakmessen(6) in de nacht van 9 op 10 november. 
Op 14 november vuurden de separatisten raketten 
richting Asmara, de hoofdstad van Eritrea. Ze 
hoopten zo een tegenaanval van Eritrea te 
provoceren en van het binnenlands conflict een 
buitenlands conflict te maken om Westerse 
interventies uit te lokken in hun voordeel. 
Maar Eritrea gaf geen krimp en kwam niet tussen in het conflict. Maar net zoals alle andere staten in de Hoorn 
steunden ze het initiatief van Ethiopië om komaf te maken met het TPLF, die ze al langer “een kanker” in de regio 
noemden. 
Na nauwelijks drie weken werd geheel Tigray en de hoofdstad Mekelle op 29 november bevrijd van de TPLF-
bandieten. Hierbij werd de bevolking van Tigray zoveel mogelijk gespaard omdat de regering van Ethiopië het volk 
van Tigray opnieuw wil opnemen in de Ethiopische federale natie. 
De militaire campagne van de regering van premier Abiy van Ethiopië heeft de volkeren aaneengesloten in hun haat 
tegen het verslagen TPLF-regime dat geheel Ethiopië terroriseerde gedurende bijna dertig jaar. Op de steun van de 
bevolking van Tigray hebben de TPLF-separatisten ook niet kunnen rekenen. De TPLF-leiding was compleet 
vervreemd van de regio omdat ze gedurende bijna dertig jaar als parasieten hadden geleefd. Vanuit de verre 
hoofdstad Addis Abeba heeft ze bijna niets gedaan voor hun arme regio, behalve de omvang van de regio uitgebreid 
in 1995 om een “Groot Tigray” te vormen. 
De overlevende TPLF-milities konden na de val van de hoofdstad geen kant meer uit omdat de grenzen met Soedan 
en Eritrea waren gesloten en ze niet voorbereid waren op een guerrilla zoals in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De 
belangrijkste leiders van het TPLF werden op 6 december gearresteerd en zullen voor de rechter moeten verschijnen. 
Anderen zijn gesneuveld en enkele nog op de vlucht. 
“Game over” schreven de media. Er werd gedanst en feest gevierd in geheel Ethiopië en in de andere landen van de 
Hoorn van Afrika. De eerste weken na het begin van het conflict heerste er chaos. De communicatie werd 
onderbroken, 10 duizenden sloegen op de vlucht, voedsel werd schaars, sommige hospitalen functioneerden niet 
meer. Deze chaos werd doelbewust verhoogd doordat de TPLF-leiding de gevangenissen openden en de 
misdadigers vrij liet. Plunderingen en afrekeningen waren het gevolg. Maar nu kunnen de vluchtelingen nu terug 
naar huis, er zijn relatief weinig verwoestingen, de oogst van het najaar is overvloedig, de regering verzekert de 
hulp, de regio wordt stilaan opengesteld.  
De oproep van het Westen voor het verderzetten van de onderhandelingen, het stoppen van de vijandelijkheden en 
het sparen van de overblijvende TPLF-leiders was gewoon misdadig. Indien de regering van premier Abiy daar was 
op ingegaan zouden de andere volkeren van Ethiopië Tigray zelf hebben aangevallen. Milities uit de Oromo en 
Amhara regio’s stonden klaar. De kans op ongecontroleerd gewapend optreden en wraakoperaties zouden enorm 
zijn geweest.  
 
(6)   Amnesty International bevestigde dat deze slachtpartij het werk was van TPLF-milities, alhoewel de Westerse 
media twijfel probeerden zaaien over wie verantwoordelijk was voor deze oorlogsmisdaad. 
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Nu heeft de regering van Ethiopië opnieuw het vertrouwen van de volkeren in Ethiopië herwonnen en is de weg 
opnieuw vrij voor een moeilijk maar hoopvolle vrede en samenwerking in de Hoorn van Afrika 
De gunstige afloop van dit conflict, zonder buitenlandse inmenging, toont ook aan dat de mogelijkheden van het 

imperialisme om zomaar tussen te komen sterk is verminderd. 
Het zal niet lang meer duren of de landen van de wereld zullen 
hun schouder ophalen en lachen met het Westen, dat 
onmogelijk de gendarme van de wereld kan blijven. Wij in het 
imperialistische Westen doen er goed aan dit te begrijpen en 
ons eurocentrische: “wij weten het beter en wat het beste voor 
jullie is”, van ons af te schudden en de hand te reiken naar de 
volkeren van de wereld. De vaststelling “Het imperialisme is 
een papieren tijger” wordt met de dag duidelijker. 
Meer weten? Het kan dankzij onze kameraad Mohamed 
Hassan, Ethiopiër uit de Somalische regio. Hij is een gewezen 
diplomaat en een belangrijk Afrika specialist 

- Over het huidige conflict 
https://www.bloggen.be/hopehorn/archief.php?ID=3242672-  
Over Ethiopië (1991-2016) 
 https://www.bloggen.be/hopehorn/archief.php?ID=3242572 
 
 
 

 

Ze kunnen er niets aan doen! 

WW. 

Dat is alles wat ze kunnen of, weten te zeggen. Ze kunnen niet eens het excuus aanvoeren door te zeggen dat het 
goede christenen zijn. Zelfs ik zou hen verloochenen als ik er zelf één was. Een christen zou geen leugens van deze 
laagheid gebruiken om langzaam te doden in de rust- en zorghuizen, vaders, moeders, grootouders, bejaarden (wat 
een slecht woord om over onze ouderen te spreken) en ook hun verzorg(st)ers. Zelfs hun kleinkinderen en 
achterkleinkinderen worden getroffen. Dit alles voor een beetje extra geld op zak te kunnen steken. Is het leven van 
een mens voor hen echt niet meer waard dan dat? 
 
Dat  ze me nog eens komen vertellen dat ik een potentiële huurmoordenaar ben, omdat ik een brief heb gegeven 
aan iemand die ouder is dan ik, zodat ze niet 10 meter over het pad in hun tuin moest komen. Terwijl de briefdragers, 
de dragers van de advertenties, virusdragers of niet, geen week rust kenden, zonder hun publiciteit-drukwerk en 
reclame te dumpen, die van hun kant door twintig verschillende handen gingen, virus of niet. 
 
In de tussentijd zal een persoon die een ongeval met letsel heeft veroorzaakt, het slachtoffer moeten vergoeden. In 
dit geval, gaat het om meer dan vijftienduizend doden door onoplettendheid of onbekwaamheid, omdat ze 
gedurende tien maanden geen maatregelen hebben willen nemen om de pandemie te bestrijden, zoals in China, 
Korea en Cuba, waar de maatregelen tegen de pandemie hun effect bewezen, ze hoeven zich hierover wat dat betreft 
geen verantwoording af te leggen tegenover hun bevolking.  
 
Toch had het gekund: twee maanden serieuze lockdown om de Covid19-zieken te kunnen triëren en indien nodig 
voor zorg vast te houden. Dit zou veel levens hebben gered, het land minder hebben gekost en de bevolking ten 
goede komen in termen van tijd en inkomen.  

MEKEKE, capitaal van deTigray 
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Het vaccin tegen covid, een sappig verhaal ... 

Freddy Guidé  

De race voor het vaccin - en voor de sjalot - tussen Moderna, Pfizer en Cie heeft nog niet bevestigd dat de bazen 
van deze labs enorm poen hebben kunnen pakken! Degene die als eerste raak schiet  ...  die kan zijn aandelen 
verkopen aan de hoogste bieder. 
In dit kleine spel is het laboratorium Moderna, opgericht door de Franse Stéphane Baucel, een virtuoos. Nadat hij 
had aangekondigd dat hij aan een vaccin werkte, ging de prijs van zijn biotech-bedrijf - dat nog nooit een medicijn 
heeft geproduceerd - van $20 in januari naar $98 (+ 500% !!!) op 16 november, toen het bedrijf zwaaide met meer 
spectaculaire resultaten dan Pfizer. Als niets meer spectaculaire resultaten garandeert, heeft Bancel al een jackpot 
op de ziekte binnen. 
Volgens de berekeningen van de Canard Enchainé heeft zijn biotech-bedrijf sinds 22 januari ongeveer 67 miljoen 
dollar binnengerijfd. elke 3 of 5 dagen verkoopt Bancel duizenden effecten met een steeds grotere winst. Op 14 juli 
kondigt Moderna aan dat haar project aan het einde van dezelfde maand de laatste fase ingaat. Even droog stijgt de 
prijs van $75 naar $95. Dit is de jackpot! De droom van speculanten ... 
Maar Bancel is niet de enige die rijker wordt: volgens Accountable US, een vereniging voor de verdediging van 
belastingbetalers, verkochten de vijf leiders van Moderna tussen 15 mei en 31 augustus in totaal $ 139 miljoen aan 
aandelen, nadat ze die hadden gekocht voor 23 miljoen. Nettowinst $115 miljoen! Hierbij vergeleken is de baas van 
Pfizer bijna zielig ... door op 9 november (de dag van de aankondiging van veelbelovende resultaten voor zijn 
vaccin) voor $ 5,6 miljoen aan aandelen op te leveren, gaf de CEO Albert Bourla de toon: niet in verlegenheid 
gebracht! Die dag steeg de titel met 15%. Toegegeven, sinds augustus was het de bedoeling dat hij zijn coupons 
tegen die tijd zou doorverkopen. Maar het was wel precies op deze datum dat Pfizer communiceerde over zijn 
vaccin, hè hè ... 
Een ander voorbeeld? Novarex, een Amerikaans bedrijf, is in gesprek met Brussel (U.E.) om zijn behandeling te 
verkopen. Volgens Accountable US hebben de leidinggevenden een nettowinst van 17 miljoen euro opgestreken 
door tonnen aandelen terug te geven tussen mei en augustus en het delirium gaat nog voort: de SEC, de Amerikaanse 
autoriteit van de financiële markten, heeft het einde van de speeltijd nog niet gefloten en laat de jackpots verderd 
accumuleren tot het grote vreugde van de bazen en speculanten wier hoofd tollen voor zoveel pracht ... 
De Belgen, helemaal niet dom, zijn hiervan op de hoogte en wantrouwen de extreme snelheid waarmee vaccins 
worden vrijgegeven. Vandaar een groot aantal mensen die wachten om te zien hoe het allemaal verloopt, voordat 
ze zich laten inenten. 
De conclusie is snel gemaakt: haal de gezondheidszorg uit handen van deze kapitalistische schurken! 
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Bronnen van besmetting in bedrijven  

Freddy Visconti 

De regering en de bedrijfsleiders liegen als ze zeggen 
dat bedrijven veilige plekken zijn!  
Sinds het begin van de pandemie hebben regeringen 
consequent de verantwoordelijkheid voor de 
verspreiding van het virus naar het individu 
verschoven en onderdrukking gebruikt om hun 
"beschermende" maatregelen op te leggen. De baas 
van de bazen, Pieter Timmermans (VBO) had 
ondertussen gezegd dat de werkplek veiliger was dan 
alle andere plekken. Toch leerden we begin januari uit 
de verzamelde gegevens dat 4 van de 10 uitbraken 
van besmetting ... in bedrijven plaatsvonden. De 

waarheid is dat de realiteit niet te ontkennen is: duizenden werkgevers hebben bezuinigd en beknibbeld op de 
veiligheid van de werkers. De verschillende controles die bij bedrijven worden uitgevoerd, hebben namelijk 
aangetoond dat de werkgevers de gezondheidsmaatregelen niet naleven. Het kan niet anders zijn in dit op winst 
gebaseerde systeem en het verworden van gezondheid tot koopwaar. Het doel van de manoeuvre is om door te gaan 
met het laten draaien van de grote bedrijven, de multinationals in feite, om de dividenden van de aandeelhouders te 
beschermen.  
Voor het eerst publiceerde Sciensano op 8 januari gegevens waar veel onderzoekers om vroegen: de monitoring van 
"clusters", dat wil zeggen uitbraken van besmetting.  

– 40% in bedrijven 
– 19% in rusthuizen. 
– 16% in woongemeenschappen (waarvan 8% woningen voor gehandicapten) 
– 13% op scholen 
– 7% in "gemeenschaps"-clusters, dwz gekoppeld aan de bevolking. 

Volgens de FOD Toezicht op het Welzijn op het Werk is het antwoord op de vraag: houden bedrijven zich aan 
gezondheidsmaatregelen? “We hebben de vraag gesteld aan de betrokken ministers en instellingen, het antwoord is 
duidelijk nee. Er wordt ons verteld dat er in de afgelopen 3 maanden meer dan 650 controles zijn uitgevoerd. Een op 
de vijf bedrijven was in gebreke. De meesten van hen kregen echter een simpele waarschuwing en moesten zich in 
regel stellen"(Sud-Info 10-01-2021). Er is een hele reeks artikelen in verschillende kranten in het hele land die bericht 
hebben over deze schandelijke situatie. De straffen zijn belachelijk en vormen duidelijk geen stimulans om alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen. De techniek van de overheid is om de bevolking, de zelfstandigen, de diensten 
onder druk te zetten om de infectiecurve te beheersen en de verzadiging van ziekenhuizen te vermijden, hetgeen een 
bloedbad onder de bevolking zou veroorzaken. En zij laat de scholen open zodat ouders hun kinderen "in de opvang" 
kunnen plaatsen ...  

Pandemische of kapitalistische crisis?  
Net als goede opportunisten profiteren de bedrijfsleiders van de situatie. De leiders van de grote bedrijven bekennen 
het zelf: Solvay is van plan 80 banen te schrappen op het hoofdkantoor in Neder-Over-Heembeek. Solvay 
reorganiseert over de hele wereld, wat 900 banen zou kunnen kosten. In De Standaard op 14 januari: “In november 
2019 kondigde het chemiebedrijf aan dat het de organisatie van ondersteunende diensten zoals HR, IT, financiën en 
inkoop, evenals industriële, strategische functies zou herbekijken. Volgens communicatiedirecteur Nathalie Van 
Ypersele  heeft de pandemie tpt gevolg dat doe reorganisatie sneller wordt doorgevoerd dan gepland.” Bedankt voor 
de bekentenis!  
“De Corona-crisis drukte zwaar op de resultaten." zegt ze. Het is echter zo, als we kijken naar de BEL20 of de CAC40, 
na de klap aan het begin van de Coronavirus-crisis te hebben beschuldigd voor de onzekerheid van de toekomst, dat 
de markten zich herstellen en een zekere stijging kennen: "Het vaccin van Moderna doet de markten stijgen | De BEL 
20 op zijn hoogste niveau sinds eind februari", "De euforie is terug op de markten", "De hoop op een vaccin verandert 
de groeivooruitzichten", "De Bel 20 is halverwege de sessie nog steeds goed georiënteerd" enzovoort. Enzovoort. 
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Maar wat dan ?  
De pandemie is een openbaring van de kapitalistische crisis, het is ook een trigger die het mogelijk maakt om allerlei 
actieplannen uit te voeren die al lang gepland waren, inclusief “reorganisaties” of “herstructureringen” die in fase 
zijn met de ontwikkeling van het kapitalisme in crisis en de druk van aandeelhouders om het rendement op 
aangewend kapitaal te verhogen. Wat ze noemen "herstel van de winstvoet" ... Het is duidelijk dat het in stand 
houden van een dergelijk systeem onverenigbaar is geworden met het overleven van de bewoners van de wereld. 
We moeten de controle verwerven over de gezondheidszorg, de productie van geneesmiddelen, fundamenteel 
onderzoek en een nationaal volksgezondheidssysteem instellen. We moeten ook de controle over het beheer van het 
ecosysteem verwerven. Enzovoort. We moeten al deze sectoren uit privé-handen onttrekken. Dit is alleen mogelijk 
in een socialistische maatschappij. 
  
 
 

De waarde van uw geld 

WW 01-2021 

Dit is geen wetenschappelijk artikel. Hier 
formuleert een werker zijn persoonlijke 
indrukken, die gewoon een weergave zijn 
van wat veel mensen dagelijks ervaren. 
Hoeveel is uw geld vandaag waard? - En 
morgen? Ik bedoel, dat we het hebben over 
de algemene waarde voor gebruik in het 
dagelijks leven (de waarde van een brood 
om te eten, de waarde van een tv om het 
nieuws of films te zien, de waarde van een 
auto om van punt A naar punt B te gaan, de waarde van een woning als dak boven je hoofd, etc. etc.), de enige 
waarde die voor ons van belang is. De numismaten, de bourgeoisie, de kapitalisten, de handelaars spreken over de 
winst van geld. 
Voor mij is het gewoon ruilwaarde. Vandaag betalen we in het plaatselijke café een voor een pintje 2 € (80 oude 
frank), voor het jaar 2000 was dat 10 Belgische frank! 800% toename, niet slecht, toch? Een auto met 7 fiskale PK’s 
voor 9.000 € (360.000 frank), in 2000 was dat 150.000 frank (240% stijging) en alles is hetzelfde voor dezelfde 
kwaliteit. Een jongere uit de tijd van de omschakeling op de euro vertelde me dat hij herinneringen heeft aan 
tombolas op school waarvan de prijzen dramatisch zijn gestegen, we zijn van 100 frank – wat ons enorm leek –  naar 
2,5 euro gegaan. ..  wat helemaal niets voorstelt! Hetzelfde geldt voor de nieuwjaarsgeschenken, we waren blij met 
100 francs. De volgende jaren gaf mijn grootmoeder ons 12,5 euro, of 500 Belgische frank, en we trokken nogal 
gezichten. Hetzelfde geldt voor de snoepjes die we kochten voor een frank per stuk, ze gingen naar 5 of 10 eurocent, 
zelfs naar 25 cent. Een verhoging van 1 tot 10 frank per stuk !!! 
Alleen voor burgerlijke kapitalisten loopt het verschil in tegengestelde richting. Door het wonder van de tijd ziet 
een bekend miljardair zijn persoonlijk fortuin stijgen van 6 miljard frank naar 6 miljard euro, dat wil zeggen 80 keer 
meer! Terwijl een werknemer (die werk heeft) zijn salaris van 50.000 frank netto/maand ziet stijgen tot 1.700 € 
netto per maand (68.000 frank). Een stijging van – ocharme – 27 procent. Vergelijk dat maar eens met de 
fantastische kapitaalsverhoging. Laten we niet vergeten dat zijn huur in die tijd van 10.000 frank per maand naar 
700 € (28.237 frank) ging, een stijging van 65%! En dat de prijs van goederen en voedsel dezelfde progressie 
volgden. 
Ten tijde van de omschakeling op de euro waren we verblind door het plezier een nieuwe valuta te ontdekken, op 
vakantie te kunnen gaan zonder van valuta te moeten wisselen, nieuwe munten te verzamelen. En de superillusie 
van de eenheid van de volkeren van Europa. 
De conclusie van de ouderen onder ons is duidelijk: de omschakeling op de euro heeft ons geruïneerd! 
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Cuba bereikt een kindersterftecijfer van 4,9 per duizend levendgeborenen 

Freddy Visconti, (op basis van gegevens van cubactualidad.com en de Wereldbank) 

Het Caribische eiland blijft een van de eerste naties 
van het Amerikaanse continent met een van de laagste 
kindersterftecijfers . 
Volgens een rapport van het Cubaanse ministerie van 
Volksgezondheid (Minsap) versterkt het Caribische 
land zijn duurzaamheid als een van de eerste plaatsen 
op het Amerikaanse continent, met een van de laagste 
kindersterftecijfers in de regio, die in 2020 een cijfer 
bereiken. van 4,9 kindersterfte per duizend 
levendgeborenen.  Men moet weten dat dit voor het 
geheel van Latijns Amerika en de Caraïben is: 13,9 
(Wereldbank 2019) 
Een enorme prestatie, als men rekening houdt met het 
crimineel economisch embargo van de VS van reeds 
50 jaar! En dit toont maar weer de kracht van de 
socialistische maatschappij waar alle middelen het 
welzijn dient van de bevolking ondanks de enorme 
economische moeilijkheden die door het reusachtige 
buurland worden opgelegd. 

De verklaring van het Cubaanse Ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat  "aan het einde van 2020, het jaar waarin 
de capaciteiten op gezondheidsgebied van regeringen over de hele wereld op de proef werden gesteld, de Directie 
Medische Dossiers en Statistieken van het Ministerie van Volksgezondheid verwijst, als voorlopige gegevens, dat 
105.030 kinderen op het eiland werden geboren, 4.686 minder dan het voorgaande jaar, en dat de natie een 
kindersterftecijfer registreerde van 4,9 per 1000 levendgeborenen, 36 sterfgevallen minder dan het voorgaande jaar”, 
in vergelijking met 2019. 
Per provincie waren de laagste kindersterftecijfers per 1000 levendgeborenen in Mayabeque (3,5), Pinar del Río (3,7), 
Sancti Spíritus (3,4), Villa Clara (3,7) en Holguín (3,4). 
Het rapport benadrukt op zijn beurt dat Cuba in 2020 het laagste 
sterftecijfer bereikte als gevolg van aangeboren afwijkingen in 
de geschiedenis van het land, met 0,7 per 1.000 
levendgeborenen, en het percentage daalde van 6,6 naar 6,2 per 
1000 levendgeborenen. sterftecijfer bij kinderen onder de 5 
jaar, vergeleken met 2019. Het sterftecijfer op school daalde 
van 2,0 naar 1,6 per 10.000 inwoners tussen 5 en 14 jaar oud, 
en met ongeveer 50 sterfgevallen minder in die leeftijdsgroep, 
benadrukt het document daarentegen dat overleving 
neonatologiediensten stegen van 98,5% naar 98,8%. 
Volgens het rapport van het Cubaanse ministerie van 
Volksgezondheid zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen jonger dan één jaar geassocieerd met 
vroeggeboorte en vertraagde groei van de baarmoeder, terwijl ze in de rest van de pediatrische leeftijd in verband werden 
gebracht met kwaadaardige tumoren, ongevallen en aangeboren afwijkingen.  
“In de loop van het jaar namen de zwangerschapsziekten toe en werd er een daling gerealiseerd in de component 
indirecte moedersterfte. Het verlagen van deze indicator blijft een prioriteit van het National Health System”, merkte het 
gezondheidsrapport op, terwijl het aangaf dat in 2020 het moedersterftecijfer in Cuba 40 per 100.000 levendgeborenen 
bedroeg, één sterfgeval. meer in verhouding tot het resultaat behaald in 2019, waarvan het tarief 37,4 bedroeg. 
Bedenking: in België, staandend in de TOP20 van de rijkste landen, is de kindersterfte 3,4 per 1000 in 2011 (bron: 
Wereldbank). Simpele vraag: wat zou dit cijfer zijn als op België eenzelfde embargo zou opgelegd zijn zoals de USA dit 
op Cuba doen?  
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Laten we strijden voor een openbaar en geïntegreerd spoormonopolie! 

In de eerste week van februari kondigde NMBS de 
sluiting aan van 44 loketten en de vermindering 
van de uren van 37 andere, verspreid over het hele 
land. In de regio Luik zijn vooral de stationnen van 
Ans (loketten gesloten) en van Hoei (verkorte 
openingstijden) getroffen. Sindsdien hebben alle 
burgerlijke partijen erkend dat de situatie niet 
nieuw was en ze de beslissing hadden genomen in 
het NMBS-bestuur. 
Dit plan is het resultaat van de uitval van de openbare spoordienst die al tientallen jaren aan de gang is en in het 
bijzonder sinds het eerste spoorweg-maatregelenpakket van de Europese Unie in 1991, dat uiteindelijk tot doel heeft 
de openbare spoordienst te privatiseren. Van een openbare en geïntegreerde NMBS privatiseerde de bourgeoisie 
eerst de meest winstgevende vrachtdivisie. De NMBS werd geleidelijk ontmanteld en de logica van het beheer werd 
opgelegd: vermindering van het personeelsbestand (van 70.000 werkers in 1980 tot 35.000 vandaag), scheiding van 
het netwerk (Infrabel) en personenvervoer, sluiting van onrendabele lijnen, vooral in landelijke gebieden, het 
sluiten van kantoren en stations. Al in de jaren 90, in de regio Luik, kunnen we het station Tilleur op de spoorlijn 
door Wallonië noemen, dat in 1993 werd gesloten (ironie, het station is nog steeds de bestemming van bus 61 vanaf 
Place Saint Lambert) of zelfs het station Engis ook op de grote as door Wallonië, omgevormd is tot PANG (Point 
d’arrêt non géré – een stopplaats dat niet meer beheerd wordt) in 1994. Andere stationsluitingen en loketten volgden 
sindsdien in golven: in 2013 werden de stations Herstal en Angleur PANG, in 2015 was het de beurt aan Flémalle-
Haute en Pepinster. In dezelfde jaren 2010 werd ook het station van Vielsalm gesloten. 
Elke keer is het hetzelfde discours van de burgerlijke partijen over de noodzaak en aanpassing aan de samenleving 
en over de zogenaamd begeleidende maatregelen om diegenen te helpen die niet weten hoe ze de terminals moeten 
gebruiken. Het is hetzelfde discours in alle diensten (postkantoren, banken, klinieken, enz.) Dat leidt tot de 
privatisering van bepaalde elementen, de verarming van wat er in de openbare ruimte blijft en uiteindelijk de 
woestijnvorming van het grondgebied. Er vindt een ontmenselijking plaats en de oude stations worden onveilige 
plekken. Deze onderbreking in de dienst wordt tevergeefs verborgen door werken van monumentale stations die de 
gemeenschap honderden miljoenen kosten. Het is de boom die het bos verbergt dat wordt gerooid. 
Na de ontmanteling van het spoorwegnet en de vernietiging van de mobiliteit, schepten de ministers er een paar jaar 
later op dat ze RAVEL (het netwerk van trage wegen RAVel, ofwel Réseau Autonome des Voies Lentes) oprichtten 
op de route van oude, niet meer gebruikte lijnen ... 

In de aankondiging die zojuist is gedaan, tonen 
de tegenstrijdigheden van minister Gilkinet, die 
zogenaamd een compromis zou hebben bereikt 
dat in feite de sluiting van de loketten en de 
vervanging van de openbare dienst door het 
onderlinge verband, de realiteit van het systeem 
bevestigt en het liberale bevelen van de 
Europese Unie bewijst sinds de liberaliserings- 
en privatiseringsplannen. En intussen blijft de 
dienstverlening verslechteren, en blijven de 
prijzen stijgen. 
Er is geen kwaliteits-dienstverlening mogelijk 
BINNEN dit systeem. Er is in dit systeem geen 
uitweg om aan onze behoeften te voldoen, om 
het publiek kwalitatief te ontvangen. 

Door strijd zullen we de openbare dienst verdedigen! De strijd voor een openbaar en geïntegreerd spoormonopolie, 
voor het onderhoud en heropening van lokale stations, voor de terugkeer van de goederen- en logistieke afdeling 
naar de openbare beheer! 
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De Communistische Partij van België en de KKE op een bijeenkomst aan de 
Slowaakse ambassade uit solidariteit met CP van Slowakije 

De Communistische Partij van België had opgeroepen tot een protest-bijeenkomst op vrijdag 4 december voor de 
Slowaakse ambassade om zich te verzetten tegen de revisionistische wetten die zojuist zijn aangenomen. 
De wet-wijzigingen inzake "de immoraliteit van het communistische systeem", bepalen dat de Communistische Partij 
van Slowakije en de Tsjechoslowaakse Communistische Partij (1948-1989) als criminele organisaties worden 
beschouwd.  
Het is de hele geschiedenis van socialistisch Tsjecho-Slowakije die het 
huidige parlement en de huidige president proberen uit te wissen, door 
het anticommunisme tot staatsideologie te verheffen, en dit op het 
moment dat een groot deel van de bevolking een positieve mening geeft 
over de periode van de Volksrepubliek Tsjechoslowakije. 
Deze wet maakt deel uit van de verschillende pogingen van burgerlijke 
staten in Europa en in de wereld om de communistische beweging te 
criminaliseren (zoals de Europese resolutie van september 2019 waarin 
het communisme en het nazisme worden gelijkgesteld, en de wet van 
de zoon van Bolsonaro in dezelfde richting en het wetsvoorstel van PP 
in Spanje die in lijn is met het Francoisme). De burgerij weet dat ze de woede van de werkers tegenover het barbaarse 
systeem dat het kapitalisme is, niet zal kunnen voorkomen. 
Ze zullen de geschiedenis niet kunnen verhullen, de waarheid staat aan onze kant. Het revisionisme komt er niet door! 
Zo kwam Een delegatie van de Communistische Partij van België en de Belgische afdeling van de KKE kwam op vrijdag 
4 december bijeen voor de Slowaakse ambassade in Brussel om de nieuwe wet "over de immoraliteit en illegaliteit van 
het communistische regime" aan de kaak te stellen , die is zojuist aangenomen door het Slowaakse parlement. 
Politiek secretaris van de PCB-CPB, Julien Hanotte zei in zijn interventie ondermeer het volgende: 
“…...Deze wet, in overeenstemming met de Europese anticommunistische resolutie van september 2019, beoogt elke 
verwijzing naar socialistisch Tsjecho-Slowakije te verbieden, en verklaart de Tsjechoslowaakse Communistische Partij 
en de voormalige Communistische Partij van Slowakije als zijnde criminele organisaties, en criminaliseert voormalige 
politieke leiders van de Tsjecho-Slowaakse Volksrepubliek en verbiedt straatnamen die ernaar verwijzen…..We hekelen 
deze vervalsing van de geschiedenis…. De burgerlijke democratieën kunnen ons geen les leren, zij die tijdens de 
akkoorden van München Tsjechoslowakije in handen van Hitler brachten, die aldus zijn herbewapening kon voltooien 
dankzij de škoda-fabrieken. 
Al in 2006 verheerlijkte een wet het Slowaakse fascistische regime dat tijdens de oorlog was opgezet. Tegelijkertijd 
konden de overlevenden van de Slowaakse SS-divisies die in Galicië werkten vrijuit paraderen, terwijl de 25.000 
communisten die het leven lieten in de strijd tegen het fascisme uit het collectieve geheugen worden gewist. 

We herinnerden ons de oprichting van de Volksrepubliek Tsjecho-Slowakije 
onder leiding van de Communistische Partij en Klement Gottwald. Sinds de 
terugkeer van de burgerlijke democratie in 1989 zijn de armoede en 
werkloosheid explosief gestegen.  
We bevestigen onze solidariteit uit met de Communistische Partij van 
Slowakije (Komunistická strana Slovenska - KSS), die blijft vechten voor een 
andere samenleving en die vandaag lijdt onder anticommunisme dat verheven 
is tot de rang van officiële ideologie. 
Revisionisme en anticommunisme zullen niet passeren, de geschiedenis 
behoort toe aan de strijdende volkeren, de toekomst behoort aan het 
socialisme!” 

Nico Oldenhof, lid van het CC, deed ook een tussenkomst in het Nederlands waarin hij ondermeer zei: “De huidige 
anticommunistische politiek en actie van de burgerij wordt ingegeven door angst, een angst die Marx en Engels ook al 
vaststelden, zoals dit tot uiting komt in het Manifest van de Communistische Partij – en ik citeer: 
 
Een spook waart door Europa, het spook van het communisme. Alle machten van het oude Europa hebben zich tot 

een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden (...) 
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De angst van de burgerij bestaat namelijk uit de angst voor de taak die de communisten zich stellen: 
Het verhogen van het bewustzijn van de 
werkers tot het besef van hun objectieve 
klassenbelangen die tegengesteld zijn aan 
die van de burgerij en de kapitalisten, 
waardoor zij zich bewust worden van hun 
revolutionaire rol – voor het welzijn van 
de hele mensheid, de burgerlijke 
maatschappij bestrijden en haar basis, het 
kapitalisme, vernietigen om een nieuwe 
maatschappij (het socialisme-
communisme) op te bouwen met als basis 
een productiewijze in functie van de echte 
maatschappelijke behoeftes en niet meer 
in functie van kapitaalsaccumulatie voor 
de eigenaars van de productiemiddelen, de 
kapitalisten op basis van de uitbuiting van 
de arbeidskrachten. 
Zo heeft de anti-communistische agressie, 
van de burgerij een openlijke repressieve 
kant, maar ook een fluwelen bedekte kant. 
Het gaat hier om de burgerlijke ideologie 
die tot uiting komt BINNEN de 
communistische beweging in de vorm van 
opportunisme, reformisme en 

revisionisme. 
En sinds de koude oorlog, waar aan de ene kant de communisten openlijk bestreden werden, maar ook het 
revisionisme BINNEN de communistische partijen werd verspreid, ziet de burgerij nu ook dat de communisten zich 
van dit revisionisme(en opportunisme) bevrijden en hun oorspronkelijke communistische identiteit herstellen, zoals 
de Communistische Partij van België doet sinds haar 36e congres. 
En zo kunnen wij niet anders doen dan de slotwoorden van het Manifest van de Communistische Partij herhalen: 

Het naaste doel van de communisten is (...) de vorming van het proletariaat 
tot klasse, omverwerping van de heerschappij van de burgerij, verovering 
van de politieke macht door het proletariaat. 
De theoretische stellingen van de communisten berusten geenszins op 
ideeën, op principes die door een of andere wereldverbeteraar zijn 
uitgevonden of ontdekt. 
Zij zijn alleen maar de algemene uitdrukking van de feitelijke verhoudingen 
van een bestaande klassenstrijd, van een historische beweging die zich voor 
onze ogen afspeelt (...) 
De communisten steken hun opvattingen en bedoelingen niet onder stoelen 
of banken. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt 
door de gewelddadige omverwerping van elke tot dusver bestaande 
maatschappelijke orde. 
Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie! De 
proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben 
een wereld te winnen. 

“PROLETARIËRS ALLER LANDEN, VERENIGT U!” 
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Biden: man van de vrede? 
Op 7 november sloot Joe Biden 

zijn eerste toespraak na de 
verkiezingen af met:  

"Versterking van de natie ... De Verenigde Staten 
van Amerika... God bescherme onze troepen." 
Op 11 juli 2019 had hij zijn militaire programma 
geformuleerd: 
Daar verwijt hij Donald Trump dat hij "onze 
democratische allianties” ondermijnt - de NAVO. 
Biden daarentegen riep op tot "het acuut houden van de NAVO-vermogen” en riep alle NAVO-leden op “hun 
verantwoordelijkheden als lid van dit democratische bondgenootschap te hervatten". 
In zijn brief aan persbureau Yonhap van 30.10.2020 beschuldigde hij Trump ervan dat hij Seoul "roekeloos afperste met 
zijn dreigementen om onze troepen terug te trekken uit Zuid-Korea." Biden wil dat Amerikaanse troepen Korea blijven 
bezetten.  Hij "zal blijven aandringen op een nucleair vrij Noord-Korea."  De VS, die nog iets meer kernwapens hebben, 
gaan niet denucleariseren. Biden zal "de rol van kernwapens verminderen", maar niet hun kwantiteit en kwaliteit 
verminderen.  Omdat we moeten "investeren om onze troepen uit te rusten voor de uitdagingen van de volgende eeuw, 
niet de afgelopen eeuw." Bovendien, "het enige doel van het Amerikaanse nucleaire arsenaal moet zijn om bang te 
maken, en indien nodig, om een nucleaire aanval te vergelden." De bewoners van Hiroshima en Nagazaki herinneren 
zich dat nog goed. 
Op 7 december 2013 legde Joe Biden bloemen in Seoul bij het Yongsan District War Monument om "de 36.574 dode 
Amerikaanse soldaten te herdenken." Hij herdenkt niet de 4 miljoen Koreanen die bij de Amerikaanse bombardementen 
in die koloniale oorlog van 1950-1953 zijn omgekomen, noch sprak hij zijn intentie uit om een vredesverdrag met Noord-
Korea te sluiten en die oorlog definitief te beëindigen.  
Op 8 oktober 2020 kondigde Trump aan dat hij voor kerstmis alle 5.000 militairen uit Afghanistan zou terugtrekken.  
Biden kondigde aan dat hij "de meerderheid van het leger uit Afghanistan" zal terugtrekken, zonder een aantal of datum 
te noemen. 
Op 3 december 2019 eisten honderdduizenden demonstranten de terugtrekking van amerikaanse troepen uit Irak in 
Bagdad.  
Op 23 augustus 2020 verlieten Amerikaanse troepen de Taji Base, die ze aan de Iraakse autoriteiten hebben 
overgelaten.  Op 9 september kondigde het Amerikaanse leger de vermindering van het aantal troepen aan van 5200 naar 
3000.  
Biden is niet van plan troepen terug te trekken uit Irak omdat hij daar nog steeds de Amerikaanse oorlog verdedigt, zoals 
hij ook de agressie op Syrië verdedigt. 
Uiteindelijk wat betreft de tegenstanders van de V.S.: "win de concurrentie tegen China" en "strijd, vergelding tegen de 
aanvallen van Rusland tegen Westelijke democratieën". 
De oorlog heeft nog goede vooruitzichten…. 
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