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Solidariteits-bezoek en steun van de PCB-
CPB aan de werkers bij Logistics in Nijvel. p.2

EDITORIAAL
Julien Hanotte, politiek secretaris PCB-CPB

Wij zullen niet betalen voor hun crisis, zij zullen betalen voor onze doden!

Elke dag toont het kapital isme ons zi jn real iteit: el lende, werkloosheid, onzekerheid, doden. We zul len
hier niet terugkomen op het criminele karakter
van de beheersing van de pandemie door
burgerl i jke regeringen, daar hebben we het nu al
vaak over gehad. Het kapital istische systeem
verkeert in een voortdurende crisis en om de
neerwaartse trend in de winstvoet het hoofd te
bieden, bestaat er voor de bedri jfsleiders maar
één antwoord: werkers meer uitbuiten door hun
rechten aan te val len met de steun van
regeringen, in het bi jzonder de
sociaaldemocratische ministers. Zo kwam
minister van Volksgezondheid Franck
Vandenbroucke (Vooruit) begin oktober op de
proppen met de versnelde terugkeer van
langdurig zieke werknemers op de arbeidsmarkt
(hoewel we weten dat het dwingen van een
werker met een burn-out om weer aan het werk
gaan kan leiden tot zelfmoord! ) terwi j l zi jn
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spiegelbeeld van dienst (Dermagne, PS) de 4-daagse week in l iberale saus voorstelde. Pas op voor de
valkui l , d it gaat niet over de eis en de historische stri jd van de arbeidersbeweging voor de col lectieve
arbeidsti jdverkorting, zonder salarisverl ies en met compenserende aanwervingen, maar om in 4
dagen te doen wat we daarvoor in 5 presteerden. Zogenaamd in naam van de flexibi l i teit die werkers
na de pandemie hebben gevraagd, zogenaamd “om tijd te hebben om voor de kinderen te zorgen”,
aldus Dermagne, na vier dagen van 10. 00 uur als slaaf van de baas te hebben gewerkt.
Deze flexibi l i teit wordt vooral gevraagd door bedri jfsleiders. Bi jvoorbeeld bi j de koeriers/bezorgers
voor wie de bedri jfsleiders een nieuwe ongunstige statuur wi l len instal leren terwi j l platformwerkers
juist vechten voor de rechten die verbonden
zi jn aan loondienst: betaalde vakantie,
ziekteverlof, vast salaris… Flexibi l i teit is ook
vereist voor aanpassing aan de anarchistische
productie van kapital isme. Met " Just in Time"
creëren bedri jven geen voorraden meer,
vooral geen elektronische onderdelen in de
automobielsector. Deze situatie heeft geleid
tot het ti jdel i jk ontslag van veel
uitzendkrachten, dat wi l zeggen dat de
betal ing van lonen aan privé bedri jven door de
staat wordt gedaan. Het fenomeen is niet
uniek voor Audi Brussels, dat in februari
2 02 1 enkele dagen de deuren sloot. Nu is dat
ook het geval bi j Ford in Spanje of bi j Skoda .
Als rechtvaardiging wordt door de media en de
burgerl i jke parti jen gegeven, dat het de schuld
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is van het economisch herstel . Hetzelfde argument voor sti jgende energiepri jzen. Het is het
economisch herstel , wordt er in de pers geschreven en gezegd, zonder ook maar één keer de markt
in vraag te stel len - daar komen we in deze editie op terug. Kortom, ze komen terug met het
beroemde "er is geen alternatief" (There is no alternative - TINA) , geen redding buiten de markt om.
Zo halen de Pandora Papers niet eens meer de krantenkoppen, ondanks de onthul l ing van de
gigantische verduisterde bedragen van 11. 300 mil jard dol lar die aan de belastingdienst van de
landen zi jn ontsnapt. Deze schandalen van offshore-rekeningen in belastingparadi jzen, waarbi j zowel
industriëlen als Solvay alsook Standard van Luik betrokken zi jn, zi jn niet eens meer schokkend,
omdat het zo al ledaags is geworden. Elk jaar zi jn er nieuwe onthul l ingen en de beloften van
regulering die er worden gedaan, houden niemand meer voor de gek.
Het is dit hele systeem van corruptie dat moet worden omgekeerd. Niet al leen vanuit moreel
oogpunt, maar omdat dit uitbuitende systeem ons doodt! Terwi j l de ri jken frauderen aan 100 in ’t uur,
zi jn de dodel i jke ongeval len niet meer te tel len op bouwplaatsen en in bedri jven, dit omdat aan de
vei l igheidsregels wordt geknaagd, omdat de arbeidsomstandigheden verslechteren, omdat het
systeem werknemers in concurrentie tegen over elkaar zet, ALLES om de productiviteit te verhogen:
in Ital ië eind september, 10 arbeiders stierven in 48 uur, terwi j l een jonge arbeider van een
onderaannemingsbedri jf stierf bi j Arcelor Mittal in Gent onder het gewicht van een rol die uit de
transportband kwam. Kort daarna werden twee gedetacheerde arbeiders uit Polen het slachtoffer op
de bouwplaats van het nieuwe ziekenhuis in Charleroi . Balans, één gewonde en één dode. Onlangs
was in Heusden-Zolder een explosie in een chemisch lak- en verfverwi jderend (“stripping”) bedri jf
waarbi j een arbeider om het leven kwam. We hebben een hart voor al le slachtoffers van het
kapital isme en het beste eerbetoon dat we hen kunnen brengen, is door te vechten voor een andere
samenleving, een social istische samenleving, waar we ons zul len bevri jden van onze ketenen!
We weten dat de stri jd van onze klasse tegenover zich een fel le, meedogenloze vi jand – het kapitaal-,
vindt en zal vinden, die al le middelen gebruikt en zal gebruiken om ons te onderdrukken en om zi jn
macht en ri jkdom te behouden. Dat hebben we recentel i jk weer gezien bi j de aanval len op
vakbonden, in het bi jzonder de FGTB-ABVV. H istorisch gezien weten we dat het kapitaal in crisis het
fascisme zal gebruiken om de volksmassa's te misleiden en de arbeidersbeweging aan te val len, of
dat nu in Griekenland is, waar neonazi 's kameraden van de KNE ( jongeren) en de KKE
(Communistische Parti j van Griekenland) aanvielen, of in Ital ië is, waar fascisten het hoofdkwartier
van de vakbond CGIL aanvielen, in India waar medio september fascistische mil i ties de zetels van de
CPI (m) (Communistische Parti j van India (Marxistisch)) aanvielen, of in België waar de Waalse
extreemrechtse “bi j ons” legt contacten met het Vlaams Belang en het Rasssemblement National.
Maar dat mag ons niet ontmoedigen, maar integendeel onze vastberadenheid versterken om de
bedri jfsleiders te doen boeten voor al hun misdaden, omdat al leen onze bewuste en georganiseerde
stri jd voor social isme ons naar de overwinning zal leiden, ons in staat zal stel len een einde te maken
aan de uitbuiting van de mens. door de mens. En daarvoor werkt de Communistische Parti j van
België aan de opbouw van een antikapital istisch, anti -imperial istisch en antifascistisch front, voor
social isme en vrede.

Strijd tegen de sluiting bij Logistics te Nijvel en tegen de sluiting van 2
sites bij d’ Ieteren – Solidariteit en steun van de PCB-CPB

Sluitingen, afdankingen en herstructureringen, dus verhogingen van niveau van
uitbuiting zullen pas stoppen als de arbeidersklasse zich organiseert om een

einde te stellen aan het kapitalisme

Op 2 2 september maakte Logistics in Ni jvel de sluiting van de Brabantse vestiging en het ontslag
van 549 werknemers bekend. Een paar dagen later was het d’ Ieteren, de groep die auto's
importeerde zoals Audi of Volkswagen, die 103 arbeiders ontsloeg en 2 vestigingen in Brussel sloot.
Het nieuws is natuurl i jk verschrikkel i jk voor de werkers. In beide geval len werd er op hen
neergekeken door arrogante bedri jfsleiders. In Ni jvel beweerden de bedri jfsleiders ook, dat ze in de
site hadden geïnvesteerd terwi j l in werkel i jkheid de site werd gesaboteerd en verslechterden er de
arbeidsomstandigheden al enkele jaren. Na de aankondiging begonnen werkers van Logistics een
staking die een week duurde en meer steun en sol idariteit verdiende. Ti jdens deze 7 dagen gingen
verschi l lende delegaties van de Communistische Partij van België hen steunen in hun stri jd tegen
de nieuwe leiding die twee jaar geleden arriveerde met de wens om de site te sluiten. De impasse
duurt voort. Na een week van staking die zi jn eerste effecten vertoonde met een onderbreking van de
bevoorrading van en de steun van de arbeiders van de sites in Vlaanderen waar naartoe de activiteit
zal worden verplaatst, hebben de bedri jfsleiders een lock-out afgekondigd tot 12 oktober, zogenaamd
om de site te herstel len.
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productie steeds meer wordt uitbesteed. Sinds eind 2 019, begin 2 02 0 worden de kapital istische
economieën geconfronteerd met een crisis van overproductie/overcapaciteit die is verergerd door de
Covid-pandemie. De talri jke overheidssteun "om de economie te ondersteunen" ti jdens de pandemie,
dat wi l zeggen om de winstvoet van bedri jven op pei l te houden, camoufleerde op een bepaalde
manier deze crisis. Sinds het einde van deze maatregelen heeft de crisis de werkers des te harder
getroffen met golven van ontslagen op al le productieniveaus: Fedex, Logistics Nivelles,
Bridgestone, d’Ieteren . . .
Dit komt mede doordat de armoede is toegenomen, wat heeft geleid tot een sterkere dal ing van de
consumptie en een groter effect van reeds bestaande overcapaciteit. Dit betekent dat ook de
concurrentie tussen bedri jven toeneemt, om marktaandeel te behouden ten opzichte van de
concurrent, dat wi l zeggen om marktaandeel van de concurrent te VERWERVEN. De kosten van
inkoop van grondstoffen, tussenproducten en fabricageonderdelen sti jgen, ook de kosten voor
distributie (logistiek voor de verkoop van afgewerkte producten) sti jgen door de afhankel i jkheid van
inkoop-/verkoop-/distributie-monopol ies die pri jzen kunnen verhogen juist omdat het monopol ies zi jn.
Tegel i jkerti jd zi jn de te betalen pri jzen voor grondstoffen en energie ook onderhevig aan speculatie en
is de definitie van deze pri jzen ook afhankel i jk van monopol ies. Omdat met de lockdowns acute
overproductie en overcapaciteit dreigden, slaagden monopol ies erin om kunstmatige ‘schaarste’ te
creëren door geruchten over ‘productieproblemen’ , of ‘gecreëerde’ productieproblemen, waardoor
die speculatie tot een verdere pri jssti jg ing leidde.

De concurrerentie-"kosten" worden door
Carrefour bi j de onderaannemings-bedri jf,
Kühne-Nagel / Nivelles Logistics, gelegd, die
ze op zi jn beurt doorberekent aan zi jn personeel
door het niveau van uitbuiting te verhogen (of te
proberen te verhogen) om zo zi jn winstvoet te
behouden. Men herinnert zich dat het Zwitserse
monopol ie enerzi jds 750 mil joen winst maakte en
anderzi jds probeerde de verworvenheden van de
werkers af te schaffen, meer flexibi l i teit op te
leggen, de loonkosten te verlagen… . Dit was al
het geval door al eerder uitzendkrachten in te
schakelen ipv werkers met een vast contract
(contract van onbepaalde duur). Er wordt echter
een hogere productiviteit gevraagd van al le het
personeel (waar uitzendkrachten zich nog eerst
moeten inwerken voordat ze echt “productief”
kunnen zi jn), waardoor de druk op vaste werkers
toeneemt. Om de werkers te verdelen en
onderl ing te laten concurreren, was het de wens
van de werkgevers, die al lang voorbereid waren, om deze grote centrale opslagplaats “op te delen”,
om kleinere sites te creëren, door binnen België te delokal iseren.
Na de bewerkingen en de rekeningen al verdeeld te hebben over "verse producten" , "dranken" ,
. . . enz. , zou de "verhuizing" naar verschi l lende sites in het noorden van het land de bedri jfsleiders in
staat stel len "nieuw" personeel aan te werven tegen lagere lonen en met een grotere opgelegde
flexibi l i teit en de mogel i jkheid de loonkost te verlagen door “ loonsubsidie” (zoals verlaging en

Hoe is het zo ver gekomen? Overcapaciteits-
crisis, Covid en de plannen van de
bedrijfsleiders om uitbuiting te vergroten.

In veel distributiemonopol ies maken logistieke
depots deel uit van de groep. De site in Ni jvel , d ie
deel uitmaakte van de GB-groep, werd in 1995
uitbesteed met behoud van dezelfde
aandeelhouders en één klant: GB, dat vervolgens
werd overgenomen door Carrefour. Sindsdien is
Logistics Nivelles overgenomen door het
Zwitserse logistieke monopol ie Kühne-Nagel.
Deze wi jze van “uitbesteding” maakte het depot
van Ni jvel vol ledig afhankel i jk van Carrefour. Zo
heeft de logistieke activiteit (depot en transport)
zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in de
westerse kapital istische economieën, waarbi j de
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vermindering van sociale bi jdragen – ”patronale bijdragen”) op “nieuwe” aanwervingen.
Het is uitgesloten dat wi j toegeven aan de verdeeldheid tussen de gemeenschappen die wordt
bepleit door de bedri jfsleiders, de burgerl i jke parti jen en bepaalde vakbondsleiders. Onze vi jand is
inderdaad het kapital isme dat arbeidskrachten door uitbuiting alti jd zo goedkoop mogel i jk probeert
te houden. Zo huisvestte de naburige transporteur van Logistics, d ie ook werd getroffen door de
sluiting van de site, gedetacheerde arbeiders, die in walgel i jke omstandigheden leefden
(geprefabriceerde slaapzalen, enz. ) . Ook in staking tot woensdag 2 9 september voerden de
chauffeurs acties uit met name in de provincie Antwerpen waar het hen nu verboden is om nieuwe
acties te voeren op straffe van boetes en gerechtsdeurwaarders. De bedri jfsleiders hebben inderdaad
een heel jurid ische arsenaal om werkers aan banden te leggen. Ook de dreiging van dwangsommen
woog op de werkers van Logistics. De situatie zal niet beter worden op de sites in Vlaanderen waar
bedri jfsleiders ook weer gedetacheerde werknemers zul len inzetten. Daarachter vinden we de
transporteur Jost die zi jn werknemers als slaven behandelt. De Europese Unie en al le burgerl i jke
staten waaruit zi j bestaat, zi jn verantwoordel i jk voor deze concurrentie die al leen maar in het
voordeel is van de bedri jfsleiders.

Ook in de automobielsector is de overcapaciteit voelbaar en treden nieuwe concurrentieaspecten op
die van toepassing zi jn op al le concurrerende monopol ies
zoals de ombouw naar elektrische auto's, maatregelen
tegen auto's met fossiele brandstof (diesel) . Het enige
antwoord dat bedri jfsleiders op deze crisis hebben, is “ze
aan te pakken” door het concurrentievermogen te
vergroten, dat wi l zeggen door de arbeidskosten te
verlagen of/en de productiviteit te verhogen . . . en door de
capaciteit te verminderen (sluiting van afdel ingen). Dit is
precies wat er gebeurt bi j d'Ieteren. Het is ook zo dat
bepaalde marktaandelen soms dan maar aan
concurrenten worden overgelaten.
d’Ieteren, Logistics Nivelles zi jn twee voorbeelden die
aantonen dat een organisatie van onze klasse zich moet

verzetten tegen de plannen van bedri jfsleiders, omdat de gevolgen voor de werkers in Ni jvel en
Brussel de problemen zi jn die andere werkers vandaag of morgen zul len treffen. Zo voelen al le
werkers nu al de sti jg ingen van de energiepri jzen, die ook het gevolg zi jn van de speculatieve
pri jsvorming van wereldmonopol ies in de energiesector. Problemen zoals sluitingen,
herstructureringen, ontslagen, verhoogde uitbuitingsgraad, als gevolg van de overdracht van de
gevolgen van de overcapaciteitscrisis van de kapital isten naar de werkers, zul len pas stoppen
wanneer de arbeidersklasse zich ervoor organiseert een einde te stel len aan dit uitbuitingssysteem,
dat al leen maar el lende en werkloosheid veroorzaakt. Het kapital isme heeft zi jn ti jd gehad! Laten we
vechten voor een samenleving waarin de werkende klasse de productie zal sturen en plannen en
waar aan de behoeften en de rechten van eenieder zal voldaan zi jn.

Een werker van bij Logistics Nives aan het woord.
Ti jdens de ondersteuningsbezoeken aan het piket hebben we uitgebreid kunnen praten met Ismai l ,
de plaatsvervangende afgevaardigde van Setca die al 31 jaar voor het bedri jf werkt. Hi j wees eerst
op de rol van de bedri jfsleiders die twee jaar geleden een directeur aanstelden die de site sinds haar
komst heeft gesaboteerd, maar ook de rol van de Europese Unie en het detacheringssysteem:

“Twee jaar geleden kwam een zekere vrouw, reeds directeur van Kontich, de logistieke afdeling van
Nijvel leiden. Het is zo het begin van een misdaad georganiseerd door de kapitalistische wereld.
Madame X, een echte professionele huurmoordenaar, begint aan haar missie. Een paar dagen
geleden kondigde mevrouw X de sluiting van de site aan door het ontslaan van 450 werknemers in
het kader van de Wet Renault, evenals de sluiting van Supertransport, een bedrijf dat de trailers
vervoert en waarvan 200 werkers in de buurt van of nabij Kontich moeten gaan werken. Onmogelijk
voor de meest van hen en ZONDER een plan volgens Wet Renault. Wat een mentale tragedie! Wat
een economische tragedie voor veel werkers en hun families! Geen scrupules, geen empathie voor
deze zwaar getroffen families. Ik veroordeel ze tot het geen bijstand geven van mensen in gevaar.
In de nabije toekomst zullen andere bedrijven deze zelfde ideologie van maximale winst volgen ten
koste van het volk, de mensen en hun families, dat wil zeggen de mensheid. Laten we
aaneengesloten en verenigd zijn om deze kapitalistische ideologie te bestrijden. Samen zijn we
sterker. "
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21 september, justitiepaleis Luik: “Onze kameraden beschermen! Het
stakingsrecht verdedigen!”

Een pamflet werd uitgedeeld met volgende inhoud:

Onze kameraden beschermen! Het stakingsrecht verdedigen!
Solidariteit met de 17 vakbondsgenoten die in 2020 zijn veroordeeld voor het opzettelijk

belemmeren van het verkeer tijdens de staking van 2015.
Het is door strijd dat we het stakingsrecht zullen verdedigen!

Deze dinsdag 2 1 september is het hoger beroep van de 17 veroordeelden - sommigen werden

veroordeeld tot 15 dagen voorwaardel i jk en
vakbondsleiders werden zwaarder berecht voor
dezelfde feiten – om hun vri jspraak te eisen in dit
proces tegen een klassenjustitie die tot doel heeft
vakbondsacties strafbaar te stel len.
In 2 015 werden werkers en hun vakbondsorganisatie
besmeurd, onterecht behandeld als moordenaars, door
een perscampagne uitgevoerd in het belang van de
bedri jfsleiders en de burgerl i jke staat. Deze
lastercampagne en juridische aanslagen waren
voorafgegaan door een campagne van het VBO die een
interpretatie van artikel 406 van het Wetboek van
Strafrecht had gepromoot over kwaadwi l l ige
belemmering door dit om te zetten in “bewuste
belemmering”.

Het is noodzakel i jk eraan te herinneren dat er al een
precedent was met kameraad Bruno Verlaeckt waar de
reactie op het vonnis niet in verhouding met de ernst
van de zaak, hetgeen de weg vri jmaakte voor de aanval
op de 17!
Dit is een gevaarl i jk moment. Wi j moeten de vri jspraak
van onze kameraden zien te verkri jgen en meer in het
algemeen de fascisering van de staat een halt
toeroepen, onze mil i tante vakbonden en de
Communistische Parti j versterken, waartegen de
repressie verhardt.

De repressie treft de werkers steeds harder.
We herinneren ons nog de gewelddadige repressie tegen
syndical isten en l inkse betogers op zaterdag 2 5 januari
2 02 0 in Gi l ly (Charleroi) ter gelegenheid van het
"congres" van de fascistische PNE-parti j .
Het stakingsrecht werd veroverd door de stri jd in 1886 – nooit aan ons gegeven – en moet verdedigd
worden door de stri jd en door de staking zèlf, — want de staking is ons wapen.
De angst moet van kant veranderen.
Laten we, om ons te verzetten tegen de anti-volkse en anti-arbeidersmaatregelen van de
bedri jfsleiders en de staat, deze kapital istische economie blokkeren die niets is zonder de werkers.
Vandaag moeten we op de werkplek en op straat een halt toeroepen aan dit offensief van de
bourgeoisie, onze stri jdende vakbonden en de Communistische Parti j versterken, en druk uitoefenen
op de rechtbanken om onze getroffen kameraden te verdedigen.

Solidariteit met de 17 kameraden
Weg met de klassenjustitie!
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24 september, vakbondsbetoging tegen de wet van ‘96

De inhoud van het pamflet dat we uitdeelden:

Het is niet alleen de wet van 96 die moet worden afgeschaft, maar ook het sociaal overleg

In 2 017 werd de wet op de competitiviteit van de lonen van 1996 gewi jzigd en werd het norm voor
het loon bepaald door de Centrale Economische Raad, dwingend. Er zi jn mensen die de wet wi l len
veranderen en terug wi l len keren zoals die vroeger was, om zogenaamd 'vri je onderhandel ingen
mogel i jk te maken' .
Als we ki jken naar de Interprofessionele Akkoorden van vóór 2017, waren er dan werkel i jk
stappen vooruit voor de werkers?
Al leen al de laatste jaren kunnen we een l i jst maken van belangri jke achteruitgangen: in het kader
van het IPA 2013 – 2014 wilde de sociaaldemocratische premier Di Rupo de “ loonkosten” met 400
mil joen euro verminderen door een verlaging van de “patronale” bi jdragen. Nog steeds in het kader
van het IPA 2013 – 2014 was de loonsverhogingsmarge 0% en was er harmonisatie van het
bediende – arbeidersstatuut ten nadele van de werkers. De
IPA 2015 -2016 bevestigde de indexsprong van de regering –
Michel . Het IPA 2019 – 2020 stond slechts een loonsverhoging
van 1,1% toe en dit jaar was de marge maximaal 0,4%.
Al deze akkoorden werden bekrachtigd in rui l voor aanval len
op het einde van de loopbaan en het brugpensioen en voor
giften aan werkgevers in de vorm van verminderingen van
“patronale bijdragen”, loonsubsidies en andere
“werkgelegenheidspremies” voor een totaalbedrag van 18
miljard euro in 2021 .
Met andere woorden, in werkel i jkheid dalen de lonen want de
sociale bi jdragen (ook de “patronale bijdragen”! ) horen bi j ons
loon, het is ons loon!
Met elke interprofessionele overeenkomst worden de arbeiders
bedrogen en elke keer is er een terugval in de eisen en in wat
we kri jgen. Als dat die “vrije onderhandelingen” zi jn, dan zul len
we duidel i jk moeten stel len, dat er een einde komt aan die
“sociale onderhandelingen”.
We staan tegenover arrogante, minachtende werkgevers die zich na elke IPA in de handen wri jven.
Of het nu de VBO, de VOKA of het UCM is, zi j vinden dit goede akkoorden en roepen zelfs op tot meer
aanslagen op onze arbeidsomstandigheden, tegen ons loon.

Een goed akkoord voor de bazen is een slechte akkoord voor de werkende klasse.
Onze belangen zi jn onverzoenbaar met die van hen. Er kan geen sprake zi jn van vooruitgang voor
onze koopkracht met een maximale norm van 0,4% sti jg ing wanneer de inflatie sti jgt, wanneer het
steeds moei l i jker wordt om te winkelen. Met eenmal ige bonussen komen we er ook niet. Deze
bonussen zi jn verkapte aanval len op onze lonen omdat ze niet structureel zi jn, niet bi jdragen aan de
financiering van de sociale zekerheid door premies en niet meetel len voor ons pensioen.
Ten tweede is het duidel i jk dat de onderhandelde IPA de uitbuitingsgraad van werkers zal verhogen
en daarmee de meerwaarde voor monopol ies en bedri jven.
In feite zal het toegestaan zi jn om tot 12 0 overuren te maken zonder compensatie en zonder extra
loon. De verhoging van het minimumloon gespreid in de ti jd en betaald door de werkers via
belastingen en niet door werkgevers kan geen compensatie zi jn.
• Er valt niets te onderhandelen met onze uitbuiters, er kan geen sociale vrede zi jn met onze
uitbuiters. Het is door stri jd dat we onze rechten zul len verwerven!
• Voor de col lectieve arbeidsduurvermindering met loonsverhoging en compenserende
aanwervingen,
• Voor loonsverhogingen en pri jsbevriezing
• Voor de recuperatie van al le verminderingen van “patronale” bi jdragen en al le kado’s gegeven aan
de werkgevers! Sociale Zekerheid in 100% beheer door de werkers!

Uit het dit jaar onderhandelde IPA bl i jkt maar weer eens dat het zogenaamde sociaal overleg alti jd in
het voordeel werkt van de werkgevers.
Laten we terugkeren naar de strijd, een einde maken aan het sociaal overleg en mede-beheer, want
dat betekent: samenwerking met het kapitaal.
Word lid en versterk de Communistische Partij!
Laten we een eenheidsfront van alle werkers opbouwen, van klasse tegen klasse!
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N.a.v. een stakingsaanzeg bij Brussels Airlines

Er was een stakingsaanzegging ingediend bi j Brussels Airlines op 2 3 augustus 2 02 1. Op 2 augustus
had het cabinepersoneel van Brussels Airlines al voor het eerst vakbondsacties ondernomen om te
protesteren tegen de verslechtering van hun arbeidsomstandigheden (snel lere vluchtrotaties, gebrek
aan rustti jd, enz. ) , een jaar nadat er afdankingen waren bi j Brussels Airlines door het moederbedri jf
Lufthansa . In totaal waren er 60 ontslagen en verschi l lende vri jwi l l ige vertrekken, evenals
vervroegde uittreding, wat resulteerde in een hogere productiviteit. Desti jds vroeg Lufthansa 2 90
mil joen euro aan hulp van de Belgische staat om zi jn "problemen" met de cashflow op te lossen na de
sluiting van veel l i jnen ti jdens de 1e lockdown. Als we uiteraard de stri jd van de werkers van Brussels
Airlines steunen, is het interessant om je af te vragen wat
er gebeurt in de andere dochterondernemingen van
Lufthansa.

Is dit alleen het geval bij Brussels Airlines? Hoe zit
het bij andere dochterondernemingen?

Laten we teruggaan naar de zomer van 2 02 0. De
Oostenrijkse Arbeiderspartij (PdA) bracht toen een
artikel uit over de situatie bi j Austrian Airlines (AUA) ,
een dochteronderneming van Lufthansa, waard die
Duitse luchtvaartmaatschappi j een gel i jkaardige
banenchantage uitoefende op de Oostenri jkse regering .
Zo werd 150 mil joen euro rechtstreeks aan de AUA
verstrekt plus een lening van 300 mil joen. Terwi j l de AUA
officieel "gered" was, werd in België al “nationalisatie”
geëist/voorgesteld door enkele l inkse organisaties om banen bi j Brussels Airl ines te redden en een
Belgische nationale luchtvaartmaatschappi j nieuw leven in te blazen. Hierbi j moet worden bedacht
dat national isatie geen eis van de werkers zelf was. Aan de andere kant moet je je afvragen of dit
een goed idee was.
De luchtvaartsector is inderdaad verzadigd. Het is een eindige (of bi jna eindige) markt. Het is niet
mogel i jk om eindeloos nieuwe l i jnen en bestemmingen te creëren. Maar zoals Marx het analyseerde,
heeft het kapital isme twee oplossingen om de crisis te boven te komen (die twee oplossingen dragen
dan de kiem van de volgende crisis) : ofwel door nieuwe markten te veroveren (en in dit geval is dat
onmogel i jk) , ofwel door de productiekrachten te vernietigen. op gewelddadige wi jze (ontslagen). In
dit geval zou national isatie waarschi jnl i jk hebben geleid tot ontslagen door de overheid zelf.
Uiteindel i jk wordt er bi j crises, in dit geval van overcapaciteit, een beroep gedaan op de staat die
door de l iberalen en de bedri jfsleiders zo wordt verguisd opdat zi j zou privatiseren en zo de kassa’s
spi jzen van de kapital isten. Zou een national isatie van Brussels Airl ines uiteindel i jk niet hebben
geleid tot een “vermaatschappeling” van verl iezen en een privatisering van winsten?

De Oostenrijkse Arbeiderspartij analyseerde de situatie als volgt:
“Dit is ook waar al het dubbelzinnige bedelen van kapitaal duidelijk wordt: het demoniseert alle
staatscontrole over productie en de markt, zelfs eigendomsstructuren. Het zou koste wat kost
privatisering en marktliberalisme nodig hebben, omdat de gemaakte winsten in de zakken van de
kapitalisten zouden moeten belanden. Als er echter verliezen zijn, symptomen van crisis of dure
investeringen, dan wordt plots een beroep gedaan op de staat: die moet dan de rekening
vereffenen met het geld van de belastingbetaler, want de kapitalist is daar natuurlijk niet in
geïnteresseerd in verliezen. Vanuit het perspectief van de bevolking is dit niet logisch, of het nu
belastingbetalers, werkers of klanten zijn: er is geen rationele reden om winstgevende publieke
goederen te verkopen aan privé-kapitalisten, en nog minder aan vreemden. En er is geen reden
voor de staat om de verliezen van geprivatiseerde ondernemingen te betalen. Maar in de beste
traditie van het staatsmonopoliekapitalisme behartigt de regering niet de belangen van het volk,
maar alleen de winsten van het kapitaal. Dit is hoe het werkt. ” (Lufthansa / AUA persen giften
van belastinggeld af - Zeitung der Arbeit (zeitungderarbeit.at))

Officieel is de AUA dus gered, maar tegen welke pri js? Zi jn de arbeidsomstandigheden ook
verslechterd? Na honderden mil joenen euro's overheidssteun te hebben ontvangen, ontsloeg de AUA
nog steeds 850 werknemers en om "concurrerend" te bl i jven (lees: dividend kunnen aanbieden na
kwartaalverl iezen) moet de AUA nog eens 500 jobs weg “herstruktureren”. Tegel i jkerti jd vernemen
we dat Lufthansa 2 50 hostessen aan het aanwerven was voor Eurowings, het low-cost bedri jf. De
strategie is duidel i jk: goedbetaalde contracten met goede sociale bescherming verbreken en
opnieuw aanwerven aan goedkopere en minder goede voorwaarden voor werkers (bron: 'Het
"geredde"AUA vernietigt 500 extra banen ' - Zeitung der Arbeit (zeitungderarbeit. at) ))
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Welke conclusies kunnen we trekken en wat is onze rol als communisten?
Deze crisissituaties zouden ons in staat moeten stel len de rol van de staat in de kapital istische
productieverhoudingen te begri jpen en daardoor de vraag en de pertinentie van de eis/voorstel voor
"nationalisaties" . Onze rol is tweevoudig of zelfs drievoudig: ten eerste moeten we het
klassenbewustzi jn in de arbeidersklasse ontwikkelen in relatie tot haar revolutionaire historische rol ,
dat wi l zeggen “de onteigenaars onteigenen” (Karl Marx in Het Kapitaal deel 1 ) . Inderdaad, de
kapital isten proberen alti jd de uitbuitingsgraad te verhogen en zo onze arbeidsomstandigheden te
verslechteren. Als we de stri jd op deze manier ondersteunen en de stri jd van de werkers
ondersteunen om hun job te behouden en de verslechtering van hun arbeidsomstandigheden te
voorkomen, moeten we duidel i jk maken dat er geen oplossing is met een defensieve economische
stri jd . We moeten daarom werken aan het verdri jven van de i l lusies die werkers kunnen misleiden, en
een offensieve stri jd organiseren tegen het kapital isme en zi jn burgerl i jke instel l ingen (de staat),
werken voor de internationale eenheid van werkers die geconfronteerd worden met hetzelfde
roofzuchtige en barbaarse systeem en vechten voor een andere samenleving waar aan onze
behoeften zal worden voldaan.

Het leven wordt steeds duurder.

Op 30 jul i , kondigde het nieuws-journaal van de RTBF aan dat inflatie 2 ,2 7% was, door een sti jg ing
van de elektriciteitspri js met 15% in één jaar en van 39% voor die van het gas. Voor een special ist in
energiemarkten was het duidel i jk: de markten zi jn krap. Punt, andere l i jn. Geen andere verklaring
voor de pri jssti jg ing behalve de stimulans na maanden van "economische neergang" ti jdens de
verschi l lende lockdowns.

Hoe moeten we deze sti jg ing analyseren?
Vivacqua kondigt al een verhoging aan voor januari 2 02 2 van 15 tot 2 0%, een periode van het jaar
waarin elektriciteit meer dan ooit een luxeartikel zal zi jn, hetgeen de kloof tussen arm en ri jk nog
maar weer zal aantonen. Het is namel i jk bi jna elke winter dat er "black-outs" worden aangekondigd
waarbi j de overheid danzal aanbevelen om ons verbruik te verminderen. Het recht op energie zal in
feite worden beperkt tot degenen die het zich kunnen veroorloven. Om "black-outs" in verband met
het einde van kernenergie te voorkomen, kan de regering dus elektriciteit in het buitenland "kopen" .
Deze meerkost wordt doorberekend in de pri jzen voor "kleinverbruikers" , daar waar
"grootverbruikers" , zoals bedri jven kunnen profiteren van voordel igere tarieven.

Hoe deze sti jg ing tegen te gaan? Moeten we de pri jzen beperken door de btw te verlagen? Moeten
we de logica van de markt accepteren? Moeten we de pri jzen bevriezen? Wat is de werkel i jke
oorsprong van deze verhogingen? Zoveel vragen die we moeten beantwoorden om de stri jd te
organiseren en aan onze behoeften te kunnen voldoen. Het is ook nodig om onze horizon te
verbreden en naar de internationale situatie te ki jken om te zien of deze sti jg ingen al leen in België
een feit zi jn. Er is een concurrentiestri jd tussen monopol ies die de hele wereld aangaat en die wordt
gevolgd door aanval len van regeringen op de gezinnen van werkers en de basisrechten van de
arbeidersklasse, om waardig te leven, om
toegang te hebben tot energie.
In Spanje, onder leiding van de PSOE
(Socialistische Arbeiderspartij van
Spanje) en Unidas Podemos (a l l iantie van
Podemos, Izquierda Unida en de PCE -
Communistische Parti j van Spanje), is zojuist
een wet aangenomen met een nieuw tarief
voor l icht, zogenaamd om beter het verbruik
beheren, "om uw gewoontes te veranderen"
en "om het eigen verbruik aante moedigen"
(Bron Nuevo Rumbo. Órgano del CC del
PCTE: https: //www.nuevo-rumbo.es / . . . /el-
tarifazo-sumision-del. . . /?) .
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De verwachting is dat dit zal leiden tot een sti jg ing van 2 0% van de maandel i jkse
elektriciteitsrekening. Elektriciteit in de kapital istische productiewi jze is een waar als al le andere,
waarmee gespeculeerd wordt. (Ook de maatregelen van de burgeri j tegen CO2 -uitstoot verhogen
pri jzen voor elektriciteit . . . maar ook de speculatie en de macht van monopol ies om de pri jzen te
zetten. . . )
In Frankrijk is het gas in jul i , na een sti jg ing van 10% in jul i , op 1 augustus opnieuw met 5,3%
gestegen, aldus de Commission de Régulation de l’Énergie, een instantie die in 2 000 werd
opgericht na Europese richtl i jnen van eind jaren negentig die de sector l iberal iseerden: openstel l ing
aan de particul iere sector, privatiseringen. Soortgel i jke instanties bestaan in België - de CREG
(opgericht in 1999) op federaal niveau en de Cwape (opgericht in 2 001) op Waals niveau (en de
VREG op het Vlaamse niveau) - om de markt te controleren en te reguleren, alsof men zou kunnen
bewi jzen dat het voldoende is om “een markt te reguleren”. De vakbonden, in het bi jzonder de CGT-
energie/mijnen voeren al maanden een stri jd tegenover de Franse regering, over de openbare
controle van EDF. Dankzi j de mobi l isatie van arbeiders was het "Hercule-project" , dat van plan was
om EDF in verschi l lende takken te verdelen, om zo de meest winstgevende te kunnen privatiseren en
de minst winstgevende en de meest vervui lende publ iek te houden. De verklaring voor de sti jg ing als
gevolg van de l iberal iseringen door de EU-richtl i jnen is slechts een deel van het antwoord.
Ter herinnering: de bourgeoisie gebruikte vroeger het argument, dat het, het staats-monopol ie was
dat tot hoge tarieven leidde en dat het "monopolie moest doorbroken worden" , omdat privatisering
en concurrentie tot lagere pri jzen zouden leiden. Nadat het staatsmonopol ie was verbroken, vielen de
geprivatiseerde aandelen dan in feite in handen van privé-monopol ies, véél groter dan het
staatsbedri jf van weleer.

Het gaat niet al leen om de Europese Unie, maar om het kapital isme zèlf op wereldschaal . We zien
deze pri jssti jg ingen dus over de hele wereld. In Brazilië verhoogde Petrobrás, de nationale
ol iemaatschappi j bi jvoorbeeld het gastarief met 5,9% in jul i (bron Partido Comunista Brasileiro -
PCB - https://pcb.org.br/. . . /o-aumento -do-preco -do-gas-e-as . . . /?) . Daar is niet al leen het gaspri js die
verhoogd, maar ook die van andere basisproducten zoals ri jst. Ook in België is winkelen een goed
uitgangspunt om pri jsontwikkel ingen te evalueren. Iedereen ziet dat het lastig is om met 100 euro
een winkelwagentje te vul len. De pri jzen van goederen en diensten sti jgen. Waarom ? Zi jn het de
sti jg ing van de grondstofpri jzen en de algemene bedri jfskosten die de pri js van goederen en diensten
opdri jven? Dit vraagt de RTBF zich af (https: //www.rtbf.be /. . . / detail_la-increase-des-prix-des . . . ) . De
bedri jfsleiders wi jzen op de vermeende loonkost, lonen. Men zal zich nog de anti-werkers oprisping
van Georges-Louis Bouchez herinneren, die ti jdens de onderhandel ingen voor het IPA
(Interprofessioneel Akkoord) beweerde dat "het beter was om de lonen niet te verhogen om het
risico van ontslag te vermijden" . . . Uiteindel i jk zi jn de lonen nauwel i jks gestegen (+ 0,4%) en de
bedri jfsleiders ontslaan werkers nu de Covid-steun wegvalt.
Veel studies tonen aan, met name in de staal industrie, dat niet de lonen de pri jzen opdri jven, maar de
potentiële en verwachte winstvoet die de posities op de beurs en de bewegingen op de financiële
markten bepaalt. Als we al le subsidies in aanmerking nemen waarvan bedri jven profiteren ( de
directe: werkgelegenheidssteun, subsidie voor vestiging; de indirecte, verlagingen van de sociale
bi jdragen), dan is het zeker dat niet de lonen een last zi jn voor de bedri jven, maar de onophoudel i jke
behoefte om dividenden en meerwaarden te verhogen. Loon is inderdaad een excuus van de
bedri i j fsleiders.

Dus is het alti jd de wet van vraag en aanbod die ervoor zorgt dat de pri jzen sti jgen of is het de druk
op de aandelenmarkt op de winst die het te volgen beleid dicteert?
De 750 mil jard die door de ECB is geïnjecteerd/uitgegeven (een toename van de geldhoeveelheid in
omloop die leidt tot inflatie) is grotendeels in verschi l lende vormen door het bedri jfsleven
geabsorbeerd. Compenseerde dit ingezamelde geld niet-gereal iseerde winsten?
Het is een feit dat de koopkracht sinds de IPA (maximaal opgelegde norm: + 0,4%) daalt en de index
zal deze pri jsinflatie niet compenseren. De koopkracht van huishoudens neemt af, aangezien de
lasten vast zi jn of zelfs sti jgen. Het koopkrachtverl ies door sti jgende pri jzen kan worden gezien als
" loondeflatie" (dalende lonen). De zeer lage tarieven compenseren en stimuleren het
consumentenkrediet. Tot het begin van de jaren zeventig werd de productiviteit gedeeld met werkers,
waarbi j verbruikers-krediet het delen van ri jkdom moest voorstel len. Maar zoals iedereen weet
behoren krediet en schulden tot de essentiële wapens van het kapital isme.
In feite zi jn de mechanismen van vraag en aanbod die een pri jssti jg ing rechtvaardigen niet de
factoren die dit veroorzaken, maar is het de winstvoet. Het mechanisme van vraag en aanbod wordt
gestuurd. De vraag wordt kunstmatig gecreëerd; het aanbod staat in verband met de gewenste
winstvoet. Het is een rookgordi jn.
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Geconfronteerd met deze situatie zi jn er dan twee keuzes:
1) proberen loonsverlagingen en pri jssti jg ingen te beperken, bi jvoorbeeld door in te spelen op de btw,
wat op korte termi jn een positief effect kan hebben maar het mechanisme en de winstzucht niet
bedwingt.
Uiteindel i jk bl i jven we binnen het kader van de markt, en het mechanisme van pri jssti jg ingen (die
misschien één keer tijdelijk afgezwakt wordt door een verlaging van de btw)
2 ) of anders pri js-blokkering, wat al leen mogel i jk zal zi jn op voorwaarde dat de kapital isten worden
onteigend van de productiemiddelen, van de distributiemiddelen van de productie en van de
productietechnologie en op voorwaarde dat de instel l ingen die de kapital istische
productieverhoudingen - dat wi l zeggen de kapital istische uitbuiting – opleggen en beschermen, zoals
de burgerl i jke staat, de EU, … gebroken zi jn.
Deze moeten worden vervangen door de macht van de arbeidersklasse - de dictatuur van het
proletariaat.
Al leen daardoor wordt het voor de col lectiviteit mogel i jk gemaakt om de productie op een centrale
en wetenschappel i jke manier in functie van de behoeften te controleren en te plannen. Dit betekent
het vol ledig veranderen van de samenleving waarin we leven, en stri jden voor een nieuwe
samenleving door en voor de arbeidersklasse, het social isme.

Op sociale media, het nieuws van 153

ontslagen bij Liberty Steel. Onderaan de

opmerking: “Onkruid. Want Liberty heeft

niet meer de middelen om haar

maatschappelijke zetel te onderhouden.”

Bij Liberty Steel: "Weiger het ontslagplan. Naar de internationale eenheid
van onze klasse"

Op maandag 6 september komt een buitengewone ondernemingsraad bi jeen in Liberty Steel. De
pers vermeldt de lancering van een Wet-Renault-procedure en een plan om 300 werknemers te
ontslaan op de 790 van de Luikse site en de sluiting van de Galva 4- en Packaging-sites, waardoor
al leen Galva 5 in Phoenix en Ferblati l overbl i j ft. Het plan volgt op bedreigingen aan het adres van
arbeiders sinds de aankondiging afgelopen maart van het fai l l issement van de belangri jkste financier
van Liberty Steel, de gier Sanjeev Gupta, d ie geen industriële visie heeft. Het is geen toeval dat
sinds apri l 2 02 1 de baas van Liberty Steel , Renaud Moretti is, voormal ig baas van NLMK in La
Louvière die een ontslagplan had gemaakt. Dan komt de aankondiging van de Buitengewone Raad,
aangezien het proces van gerechtel i jke reorganisatie eind
september afloopt.
Wi j hebben geen vertrouwen in de Wet-Renault-procedure,
die ri jmt op acceptatie van de werkgeversvoorwaarden en
uiteindel i jk sluiting van de vestigingen. Uiteindel i jk, welke
ci jfers er ook worden aangekondigd, één ontslag is er één te
veel .
We weten ook dat de werkgevers proberen de arbeiders te
verdelen binnen de Liberty Steel-groep en binnen de site
Luik-Dudelange. Begin jul i maakten de werkgevers bekend
dat de Luikse sites die niet langer van staal werden voorzien,
zouden worden bevoorraad door de Roemeense site in
Galati , waarvan de CEO betrokken is bi j een onderzoek naar
corruptie met de voormal ige l iberale Roemeense minister
van Mi l ieu. Bovendien hebben er dubieuze transacties
plaatsgevonden tussen de site van Galati en die van Ostrava
in Tsjechië voor de terugkoop van vervui lende vergunningen.
Het l i jkt erop dat de worstelende werkgevers sommige
vestigingen proberen te sluiten om hun activiteiten elders te
concentreren waar de arbeidsomstandigheden, lonen en
normen lager zi jn.
Wi j verwerpen deze concurrentie tussen werknemers die de
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werkgevers wi l len creëren.
Het is noodzakel i jk om het bewustzi jn te
verbreden en te werken aan de eenheid van
de arbeiders van al le Liberty-sites, want wat
er in Luik gebeurt, zal zeker gebeuren in
Luxemburg, Engeland, Frankri jk, Roemenië,
Noord-Macedonië, de republ iek Tsjechië of
zelfs in Ital ië.
Er is geen toekomst onder het kapital isme.
Weiger de ontslagen!
Op weg naar de internationale eenheid van
onze klasse! Laten we ons organiseren om
dit barbaarse systeem omver te werpen en
het te vervangen door een samenleving die
vri j is van de financiële parasieten, een
samenleving gerund door en voor de
arbeidersklasse!

OPM: Het zi jn de "financiële parasieten" zoals Sanjeev Gupta die de echte kapital isten zi jn. Zi j
bewi jzen zelf (het zi jn de - met de, op de werkers gewonnen meerwaarde- , betaalde managers en
directeuren die de productie "runnen") , dat ze OVERBODIG zi jn (en vol ledig PARASITAIR).
Deze "onteigenaars moeten onteigend worden".
Lees in onze Krant no 6, aug. 2021 , p. 2 ook "LIBERTY-STEEL: STALEN REUS OP LEMEN VOETEN.
NAAR EEN INTERNATIONALE STRIJD VAN DE WERKERS" (zie op site:
https://sites.google. com/view/journal-du-krant-van-pcb-cpb/homepage)

WERKERS ZIJN ALLEMAAL HETZELFDE

Je vraagt je wel l icht af, waarom deze vraag stel len? Naar mi jn mening bl i j ft het probleem bestaan, dat
de enige motivatie van de sociaaldemocratische vertegenwoordigers, om de vakbondsvergadering
van de werkers aan de basis, niet te aanvaarden, is, omdat de leiders op de hogere niveaus van de
verschi l lende organisaties bang zi jn dat die organisaties, door gebrek aan hun vitale kracht, uit
zichzelf zul len uiteenval len en zich dan herschapen in veel meer dynamische krachten die zich zul len
distantiëren van de oude pol itieke leiders en een actiever en meer revolutionair pad zul len volgen.
Het vertrouwen dat we in de werkers hebben, komt van het feit dat ze ons nooit hebben
teleurgesteld, zie: "de COMMUNE VAN PARIJS" of het
BLOEDBAD IN ROUX (waarvan we de verjaardag in
maart herdenken op de begraafplaats van ROUX), of
de 'Koningskwestie’ , of de “staking van 1 miljoen”.
We zi jn niet in staat om de tienduizenden
plaatsel i jke momenten van stri jd op te sommen die
eindigden met een positief resultaat en alti jd met
de werkers die aanwezig waren in de stri jd .

VAN DEZE TI JD . . .
Maar de baas zal je zeggen, de ploegbaas, “het is
niet meer van deze tijd, nu moeten we produceren, we moeten de beweging van de anderen volgen
anders dreigt het faillissement”. Voi la : het fai l l issement! Het grote woord is eruit. En het personeel is
bang, ja, ze zi jn bang, dat betekent meer werken, de kinderen op school , de vrouw die al werkloos is.
Nog tien jaar om het huis af te betalen (je hoort, het is de arbeider die spreekt en die al moet zwi jgen;
hi j heeft nog niet gesproken over reparaties en herstel l ingen in het huis die ongetwi jfeld dan zul len
beginnen).
Dit al les is nu, je kunt het begin van de catastrofe al zien, alti jd geleid door dezelfde ritselaars en
sjacheraars die zelf opgeleid zi jn in dezelfde particratie met dezelfde honger naar hun persoonl i jk
inkomen. En nu is er niets veranderd behalve de grotere honger naar geld die niet langer door de
staat maar door henzelf kan worden gecontroleerd (alsof de enige manier is om te bewi jzen dat de
boekhouding van een commercieel bedri jf eerl i jk is, is om het door zichzelf te laten controleren . ) .
Wi l ly Wigi september 2 02 1
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“Hetzelfde leven, hetzelfde werk, dezelfde rechten!”

Enkele duizenden betogers deze zondag 3 oktober in de straten van Brussel uit sol idariteit met de
mensen zonder papieren.
Hetzelfde leven, hetzelfde werk, dezelfde rechten!
Voor de Communistische Parti j van België was het belangri jk om naast en aan de kant van
immigranten-werkers en werkers zonder papieren te staan d ie in België wonen en l i jden onder
kapital istische uitbuiting, onder geweld en repressie.

We zi jn principieel sol idair en veroordelen het
onmensel i jke beleid van de federale regering en
haar staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Sammy Mahdi , d ie niets dan minachting heeft
voor de 150. 000 werkers zonder papieren die in
België wonen.
Hun reactionaire beleid dat gebaseerd is op
angst en verdeeldheid, op samenwerking met
bepaalde landen om migranten en mensen
zonder papieren te controleren, te differentiëren
en te "triëren", dient enkel de belangen van de

bedri jfsleiders en om de huidige maatschappel i jke orde te handhaven. Deze maatschappel i jke orde is
die van het kapital isme in zi jn laatste stadium, het imperial isme.

Wi j verwerpen de hypocriete standpunten van met name
de Europese en Belgische burgerl i jke regeringen die
hebben deelgenomen aan de destabi l isatie, verarming en
verwoesting van vele landen, hebben deelgenomen aan de
oorlogen en aan de bezetting van deze landen en
vervolgens weigeren onze imperial istische regeringen
degenen die op waardige wi jze de armoede en oorlog
ontvluchten - dit is het geval voor veel Afghanen in België -
en proberen werkers in concurrentie tegenover elkaar te
plaatsen.
We bevestigen duidel i jk opnieuw dat de stri jd voor de

rechten en de regularisatie van migranten zonder papieren een
integraal onderdeel is van onze klassenstri jd voor onze
emancipatie tegenover de profiteurs en parasieten die de
kapital istische klasse vormen.
Het laatste voorbeeld van dit repressieve beleid is die van de
onterechte arrestatie van Junior Massudi Wasso, onterecht
gearresteerd en opgesloten in het gesloten centrum van
Steenokkerzeel , wiens vri j lating wi j eisen zoals wi j eisen en
stri jden voor de vri j lating van al onze broeders en zusters. in
een gesloten centrum.

Papieren voor iedereen! Papieren voor iedereen!

Regularisatie nu!

Sluiting van gesloten centra!

Weg met het imperialisme!

Proletariers aller landen, verenigt u!
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"Lang leve de werkers! Dit zi jn mi jn laatste
woorden. Ik ben overtuigd dat mi j offer niet
tevergeefs is. " Salvador Al lende, president van
Chi l i , spreekt zi jn laatste redevoering uit,
enkele uren voor zi jn dood, die dag in 1973

De verschillende 11 septembers

De media slaan ons om de oren op met de aanslagen van 11 september 2 001 in de Verenigde Staten.
Er het was zo dat deze aanslag meteen een "terroristische aanslag" werd genoemd. Steeds maar
herhaald door al le media over de hele wereld. Zorgvuldig georkestreerde propaganda.
Maar op 11 september 1973 was er ook een andere aanval die bescheiden een "staatsgreep" werd
genoemd. Het is waar dat het plaatsvond in Chi l i , dat niet "de grootste democratie ter wereld" is
zoals de Verenigde Staten van Amerika graag zeggen, dat ze zichzelf als zodanig hebben
uitgeroepen! De term terroristische aanslag is daarom vooral een semantische vraag. Als je tien

mensen doodt, is het een terroristische aanslag. Als er tien- of
honderdduizenden worden gedood en er een bloeddorstige dictatuur wordt
gevestigd, is dat voor de "verdediging van de democratie en de
mensenrechten" . Wat voorzienbaar was, gebeurde: in Santiago de Chi le is
al les aanwezig om een aanslag te plegen die wordt uitgebroed door "de
grootste democratie ter wereld" . President Al lende, drie jaar eerder
verkozen tot regeringsleider van “Unidad Popular”, een l inkse parti j . Ze
proberen op een geweldloze en legale manier een social istische staat te
vestigen, het "Chi leense pad naar het social isme", door middel van
projecten zoals de national isatie van belangri jke sectoren van de economie
en met landhervormingen.

Hi j heeft het zeer slechte idee om de meest winstgevende bedri jven te national iseren, met name de
kopermi jnen van International Telephone & Telegraph (ITT) , hetgeen de president van de
Verenigde Staten, Richard Nixon, woedend maken.

Vervolgens vertrouwde hi j de missie toe aan Henry
Kissinger om al het mogel i jke te doen om de voortgang
van Unidad Popular te belemmeren, waartoe hi j met de
hulp van de CIA en met mi l joenen dol lars haastte.
Democratie zoals de VS die zien, is helemaal niet wat
president Salvador Al lende doet. Hi j begint met de grote
landbouwhervorming en onteigent de grootgrondbezitters
en wi jdt de herverdel ing van bi jna 10 mil joen hectare aan
meer dan 100. 000 gezinnen. Dan national iseert hi j de
bedri jven. Een inleiding die door de VS weinig wordt
gewaardeerd omdat Noord-Amerikaanse democratie ri jmt
met neol iberal isme en imperial isme. Dus riep Henry
Kissinger de "Chicago-boys" op, die waren opgeleid door
Mi lton Friedman, de voorvechter van regelrecht
l iberal isme. Vanaf dan zul len deze 'brave jongens' letterl i jk
de rechtse oppositie kopen en verdeeldheid zaaien in het
land.

Al heel vroeg wakker, probeerde president Salvador
Al lende tevergeefs contact te maken met de putschisten.
Rond 07. 00 uur is de hoofdstad al grotendeels onder hun
controle. Al lende spreekt de natie toe en kondigt zi jn
voornemen aan om "de regering te verdedigen die de wil van het volk vertegenwoordigt" . Hem wordt
een vl iegtuig ter beschikking gesteld; hi j weigert te vluchten. Bedreigd met bombardementen weigert
hi j zich ook over te geven. Om 9. 10 uur begint de beschieting door tanks van het presidentiële paleis
van La Moneda. Zi jn bewakers verzetten zich.
Rond het middaguur bombarderen gevechtsvl iegtuigen het gebouw. Om 14. 00 uur kwam een
delegatie van de inzittenden met een witte vlag naar buiten om de overgave te organiseren. Al lende
zei dat hi j hen zou volgen. Hi j pleegt zelfmoord met zi jn machinepistool . De putsch zegeviert. Einde
van een driejarige droom, begin van een verschrikkel i jke nacht van bi jna twintig jaar met de
machtsovername door Augusto Pinochet, die een verschrikkel i jke mensel i jke tol op de mensenrechten
nalaat. In 2 006, op de vraag of de Verenigde Staten ooit hun verantwoordel i jkheden in deze trieste
aflevering van de hedendaagse geschiedenis van Chi l i zul len erkennen, had Col in Powel l d it antwoord:
"Het maakt geen deel uit van de Amerikaanse geschiedenis" . “Doorlopen. Er is niets te zien!"…

Freddy Guidé
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Forces murales (Louis Deltour, Edmond Dubrunfaut, Roger

Somville) Eerste congres van de Communistische Partij,

1921 . Acryl tempera op doek - 1951

De Communistische Partij van België bestaat 100 jaar

Op 3 en 4 september vond in Anderlecht het oprichtingscongres van de Communistische Parti j van
België plaats. Ze zi jn met 517 om deel te nemen aan deze stichting. Het congres bracht enerzi jds de
eerste communistische parti j van België bi jeen, opgericht op 1 november 192 0 door de
communistische arbeidersgroep onder leiding van War van Overstraeten en Paul Nougé, die al
hadden deelgenomen aan het I Ie congres van de Communistische Internationale (ju l i -augustus,
192 0) en anderzi jds de groep “des amis de l'exploité" ( 'vrienden van de uitgebuitenen ' ) rond Joseph
Jacquemotte die was uitgesloten van de Belgische Werkl ieden Parti j . "L'Exploité" ( 'De uitgebuitenen ' )
was het orgaan geworden van de l inkse oppositie binnen de BWP met een coherente pol itieke l i jn:
einde van de 'Hei l ige Unie, hervatting van
de klassenstri jd, terugtrekking van
social istische ministers, pol itieke en sociale
veroveringen door stri jd, dat wi l zeggen de
staking, toetreding van de BWP tot de Derde
Internationale. Deze trend wordt
gestructureerd in lokale en regionale
groepen van "Vrienden van L'Exploité" , op
nationaal niveau gefedereerd op 2 1 jul i
192 0. Jacquemotte, l id van het BWP-bureau
van de Algemene Raad, kan rekenen op een
sterke steun in Brussel . Bepaalde stemmen
op de nationale congressen wi jzen dan op
een steun van 2 0% van de stemmen voor
zi jn ideeën. De BWP-leiding schrok en riep
op 11 en 12 december 192 0 een klein
congres bi jeen om "de discipline te

herstellen" en de ontbinding van de groepen van "Vrienden van de Uitgebuitenen" te eisen.
Op 2 7 februari 192 1 constateerde het Tweede Congres van de Vrienden van de Uitgebuiten de
onmogel i jkheid om de BWP om te vormen tot een revolutionaire parti j , maar ze wi lden daar bl i jven
stri jden terwi j l ze moreel vasthielden aan het communisme.
Op 2 9 mei 192 1, het Derde Congres van de Vrienden van de Uitgebuitenen, wordt met 751

stemmen, de stap genomen tot uitslu iting van de revolutionairen uit de BWP en stichtte zi j een
tweede Belgische Communistische Parti j .
De Internationale (IC) wi lde twee arbeidersparti jen in België niet erkennen en eiste de fusie van de
twee groepen. De IC speelde een grote rol door de benoeming van haar afgevaardigde, de Zwitser
Jules Humbert-Droz op het oprichtings-/fusiecongres van de CPB, dat zo de SBIC-BAIC (Belgische
Afdeling van de Communistische Internationale) werd.
Artikel 1 van de statuten van de Eengemaakte Communistische Parti j verklaarde: “De Eengemaakte
Communistische Partij is opgericht met het doel alle werkers van het land samen te brengen, die het
actieprogramma van de Communistische Internationale aanvaarden en willen uitvoeren”. Hoewel de
Komintern ophoudt te bestaan, streven we honderd jaar later dezelfde doelen na, we zetten de stri jd
voor revolutie en social isme voort.

Gedurende dit jaar hebben we hulde gebracht en verschi l lende persoonl i jkheden naar voren
geschoven, leden van de parti j d ie hebben bi jgedragen aan de ontwikkel ing en versterking ervan.
Onze ri jke en glorieuze geschiedenis is niet alti jd een lange rechte l i jn geweest, maar we hebben
alti jd aan de kant van de werkers gestaan, we hebben alti jd het proletarische international isme
ontwikkeld. En de communistische parti j heeft een zware pri js betaald in die stri jd en is door de
bourgeoisie alti jd als haar voornaamste vi jand beschouwd.
Denk aan de pogingen om de PCB-CPB-leiders in 192 3 te veroordelen voor een zogenaamd groot
complot omdat we tegen de bezetting van het Ruhrgebied waren en onze internationale sol idariteit
betuigden met de Duitse revolutionaire beweging. Denk aan de steun voor de Rif die zich verzette
tegen de Spaanse en vervolgens de Franse kolonisatie. Denk aan de stakingen van 1932 , van 1936,
aan de antifascistische stri jd . Denk aan de steun aan de Spaanse Republ iek, door internationale
brigadisten te sturen, door de niños de la guerra te verwelkomen, door voedsel te sturen. Denk aan
de staking van de 100. 000 ti jdens de oorlog - je moest durven te staken onder de bezetting! Denk
aan al le martelaren van het gewapende en intel lectuele verzet (publ icatie van de valse Le Soir) , van
de arbeidersklasse. De PCB-CPB had samen met het Onafhankel i jkheidsfront het verzet
georganiseerd.
Wi j zi jn de parti j van de geëxecuteerden. We vergeten niet dat onze president, Ju l ien Lahaut, held van
de arbeidersklasse, overlevende van de kampen, werd vermoord in het midden van de konings-
kwestie.
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2019-2019 Het 36e congres van de PCB-CPB. Men
ziet Julien Hanotte, politiek secretaris en René
Andersen, verantwoordelijke internationale
betrekkingen.

Er waren de stri jd die de CPB voerde aan de kant van de werkers in de mijnen, in de staal-industrie,
de automobielsector, het onderwi js, van de jaren vi jftig tot vandaag. Er was de belangri jke rol van de
CPB ti jdens de stakingen van 1960-61 tegen de eenheidswet. We kunnen niet anders dan spreken
over de stri jd van vrouwen aan de machines bi j FN Herstal en de rol van Suzanne Grégoire en
Germaine Martens voor "gel i jk werk, gel i jk loon". We moeten ook de stri jd noemen die Wil ly Peers
bel ichaamde voor het recht op vri jwi l l ige zwangerschapsafbreking.

Ook vanuit cultureel oogpunt kan de parti j niet genegeerd worden: zi j heeft bi jgedragen aan de
opkomst van de proletarische l iteratuur. Verschi l lende surreal istische kunstenaars associeerden de
revolutie in de kunst met de sociale revolutie en
sloten zich aan bi j de Communistische Parti j , zoals
Achi l le Chavée of René Magritte. Jean Fonteyne,
die had deelgenomen aan de opnames van
"Misère au Borinage" met Henri Storck, de
Association Révolutionnaire Culturel le oprichtte.
Roger Somvi l le en Louis Deltour, beiden l id van de
PCB-CPB, onderscheidden zich met Edmond
Dubrunfaut en de groep Forces Murales. Een
populaire schi lder en beeldmaker als Wi lchar
werkte vaak samen met de Communistische Parti j .
De CPB had een eigen fi lmdistributiebedri jf,
"Progress Fi lms". Ten slotte leverden
getalenteerde cartoonisten als Di luck een bi jdrage
aan de parti jpers.
We verhul len niet dat de parti j een zekere
neergang heeft doorgemaakt als gevolg van een
reformistische, electoristische,
eurocommunistische, regional istische oriëntatie
die duidel i jk werd aangenomen vanaf de jaren
zeventig; een reformisme en opportunisme dat de parti j plaagde, maar waarmee we duidel i jk braken
op ons 36e congres door te proberen terug te keren naar de fundamenten van 192 1.

De CPB, trouw aan het proletarisch international isme, heeft alti jd geholpen de internationale
sol idariteit te versterken, te stri jden voor vrede, de nationale bevri jd ingsstri jd te ondersteunen, van
Palestina tot Vietnam en natuurl i jk in Congo. We steunden onze kameraden in Chi l i d ie het slachtoffer
waren van de staatsgreep georganiseerd door Pinochet en de VS.
De CPB draagt de vlag van het communisme hoog en vecht tegen pogingen tot historisch
revisionisme. Zi j demonstreerde voor het Europees Parlement om zich te verzetten tegen de
anticommunistische motie van het Europees Parlement. Het steunt alti jd de communistische parti jen
die het slachtoffer zi jn van repressie, zoals in Polen of Slowaki je.
We vergeten de persoonl i jkheden van onze parti j niet: Julien Lahaut, Joseph Jacquemotte, Suzanne
Grégoire, Germaine Martens, Raoul Baligand, Jean Fonteyne, Bob Claessens, de ontwerper Diluck,
Achille Chavée, René Magritte, Yvonne Jospa Georges van den Boom, Xavier Relecom , Jurgita
Smolski, Edward Gierek die president was van Volksrepubliek Polem. . . , Louis Van Brussel en Albert De
Coninck, . . . en nog zo velen .

We zul len onze geschiedenis nooit vergeten en verdedigen. We zetten de roemri jke geschiedenis van
CPB voort.
100 jaar geschiedenis die moei l i jk samen te vatten is, en een toekomst. De parti j heeft een toekomst,
de toekomst heeft een parti j .
Voor het social isme! Weg met het kapital isme, weg met het imperial isme!
Binnenkort informeren wi j u over de activiteiten die wi j in het kader van ons eeuwfeest gaan
organiseren.
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Uit de tekst van het 36e Congres van de Communistische Partij van België
(2018 – 2019), 98 jaar na het 1e congres op 4 september 1921 , met toen

als eerste voorzitter Joseph Jacquemotte:

“Wat is onze bestaansreden als communisten? Wat zi jn onze specifieke kenmerken, wat is onze
identiteit? De belangri jkste reden voor onze stri jd is om een einde te maken aan de uitbuiting van de
mens door de mens, aan de sociale, pol itieke en culturele economische vervreemding. In dit opzicht
bl i j ft de Communistische Parti j van België trouw aan de leer van Marx, Engels en Lenin.

Een eerste fundamentele specificiteit is de revolutionaire aard van ons
pol itiek denken en handelen. Het doel van de communisten is de
omverwerping van het kapital isme en de opbouw van het social isme
naar het communisme. Wi j delen dus niet de sociaal-democratische
opvattingen die beweren de kapital istische samenleving vorm te
geven en de meest schadel i jke effecten ervan uit te wissen. Het is
duidel i jk dat wi j de werkers steunen in hun stri jd voor hun eisen.
Maar het gaat er vooral om, het proletariaat ervan bewust te maken
dat er meer voor nodig is dan een hervormingsgezind beleid om de
samenleving te veranderen en dat al leen een pol itieke en sociale
beweging van groot belang, georganiseerd in ons land maar ook op
internationale schaal , een revolutionair proces van diepgaande
veranderingen in de richting van een social istische samenleving op
gang kan brengen.

Een tweede specificiteit die onze dagel i jkse actie motiveert is onze
international istische geest, terecht "proletarisch international isme"
genoemd, namel i jk onze sol idariteit met al le volkeren en werkers in de stri jd . De slogan "Proletariërs
al ler landen verenigt u" bl i j ft voor de communisten van groot belang.
Wat zi jn onze fundamentele doelstel l ingen?
In hun maatschappi j -project hebben de communisten fundamentele doelstel l ingen:
- De vervanging van de kapital istische samenleving in een eerste stap door een social istische
samenleving en vervolgens door een communistische samenleving.
- Het einde van de uitbuiting van de mens door de mens en de uitbanning van al le economische,
sociale, pol itieke en culturele vervreemding, die de ontwikkel ing en vervul l ing van het individu
mogel i jk zal maken,(. . . )
- Er kan geen sprake zi jn van social isme zonder de actieve deelname van werkers en al le lagen van
de bevolking aan het economische, sociale en pol itieke leven.

Het communistische project omvat ook de volgende punten:
- Er is geen social isme mogel i jk zonder de verovering van de pol itieke macht door de werkende klasse
(dictatuur van het proletariaat) in een zo vol ledig mogel i jke symbiose met de sociale beweging, d. w. z.
al le werkers en andere deelnemers van de maatschappi j d ie uitgesloten zi jn van het beroepsleven
(werklozen, mensen leven aan het bestaansminimum, immigranten, jongeren, gepensioneerden, . . . ) . ”

Abonneert u op De Krant van de PCB-CPB
centraal orgaan van de Communistische Parti j van België
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Facebook-pagina: Parti Communiste de Belgique – Communistische Partij van België
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