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Inleiding*

Beste kameraden,

Gisteren was ik op bezoek bij dokter Erik Vanobbergen. Erik is 

ziek, hij heeft kanker. Erik is een van die pioniers die de PVDA 

en Geneeskunde voor het Volk hebben opgebouwd. “Ons 

engagement stopt niet bij onszelf, maar zet zich door in de toe-

komstige generaties. De levenskracht en sterkte van de par-

tij is voor ons het belangrijkste geschenk”, vertelde hij mij. Dat 

siert hem, en dat siert de levenslange inzet van alle pioniers. 

We hebben de laatste tijd al van veel te veel onder hen afscheid 

moeten nemen. Zeker is dat zonder die generatie van pioniers 

de PVDA er vandaag niet had gestaan. En zeker is ook dat de 

huidige en toekomstige generaties het werk op hun schouders 

zullen verderzetten.

Van een kleine geëngageerde partij is de PVDA op minder 

dan twintig jaar uitgegroeid tot een politieke factor in België. 

Dat is een wonderlijk verhaal, omdat het tegen de stroom in 

is gebeurd. Die vooruitgang is enkel mogelijk geweest door 

de vernieuwingsbeweging die in 2004 is gestart. Toen heb-

ben onze leden massaal voor partijvernieuwing gestemd. Dat 

was het kantelpunt, en ook de redding voor de partij. De partij 

groeide sindsdien van 80 basisgroepen naar 400 basisgroepen, 

en van 800 leden toen naar 24.000 leden vandaag.

Niemand kan er om heen dat de PVDA zich steeds meer 

opwerkt als de partij van de werkende klasse. “Aan een sta-

kingspiket heb je negen kansen op tien om de PVDA tegen te 

komen”, noteerde een beurskrant onlangs. De partij weegt 

* slottoespraak op de tweede plenaire zitting van het Eenheidscongres,  

zaterdag 6 november 2021
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steeds meer op de klassenstrijd in ons land, en heeft zich ont-

popt als sterke locomotief op links.

Een congresperiode duurt bij ons een jaar. Waarom? Omdat 

we iedereen willen betrekken. Daar moet je tijd voor nemen. 

Dat is een kwestie van respect voor de deelnemers, en een 

kwestie van respect voor het inhoudelijk debat. Bij ons is een 

congres geen show of spektakel, zoals we recent bij anderen 

konden zien.

Met de slotzitting op 5 december wordt een congresperiode 

van één jaar beëindigd. In een eerste fase hebben de 400 basis-

groepen van de partij 883 afgevaardigden voor het congres 

verkozen. De helft van de afgevaardigden was er al bij tijdens 

het Solidariteitscongres in 2015. Dat wil zeggen dat de helft er 

nog niet bij was, en het voor hen dus het eerste congres is van 

de partij. Welkom alvast, kameraden.

Alle afgevaardigden hebben de eerste ontwerpteksten ge –

kregen, die werden opgesteld door de uittredende Nationale 

Raad. In een tweede fase zijn die teksten besproken op 83 

commissies in heel het land. Aan dat proces hebben 883 af–

gevaardigden deelgenomen. In totaal waren er 564 bladzijden 

aan verslagen van de commissies. Daarnaast zijn er ook nog 

eens 1.118 individuele amendementen binnen gekomen. Alles 

samen was dat goed voor 1.368 bladzijden aan suggesties, 

kritieken en amendementen. Dat is een pak meer dan bij alle 

vorige congressen.

Op die basis zijn de teksten grondig herwerkt. In een derde fase 

zijn de belangrijkste meningsverschillen en de belangrijkste 

discussiepunten uitgeklaard op twee plenaire zittingen. Op die 

zittingen viel de rijkdom van de tussenkomsten van de afge-

vaardigden op, net als de kwaliteit en sereniteit van het inhou-

delijk debat. Er werd een nieuwe Nationale Raad verkozen, met 

meer jongeren, meer arbeidsters en meer arbeiders dan ooit. 

In de laatste fase, op de slotzitting van 5 december, wordt een 

nieuwe voorzitter en een algemeen secretaris verkozen.
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De fakkel doorgeven is niet gemakkelijk. Niet bij ons, elders 

evenmin. Dit Eenheidscongres heeft een nieuwe Nationale 

Raad verkozen, waarin vier op de tien kameraden nieuw zul-

len zijn. De collectiviteit is ons sterk punt. Bij ons is het niet zo 

dat een voorzitter wordt verkozen die dan zijn of haar eigen 

ploeg samenstelt. Bij ons wordt eerst een collectieve leiding 

gekozen, en vanuit die collectiviteit wordt dan een voorzitter 

verkozen. Dat is een heel goed systeem, het maakt de partij 

solide, en versterkt de eenheid.

Natuurlijk weten wij heel goed dat de nieuwe partijleiding niet 

onfeilbaar zal zijn. Gelukkig maar. De nieuwe leiding, die jul-

lie op dit congres hebben verkozen, zal nog fouten maken. Er 

bestaat geen onfeilbaarheid, en die heeft ook nooit bestaan. 

Fouten maken is niet erg. De fouten niet erkennen, en ze wei-

geren te herstellen, dat is erg.

“Wie de wereld wil veranderen, moet de wereld kennen. Wie 

kracht wil ontwikkelen, moet zich organiseren. Wie zich wil 

bevrijden, heeft kameraden nodig. Wie een vrij en menselijk 

leven wil, moet ervoor strijden.”, zei Che Guevara.

De wereld beter begrijpen, ons beter organiseren, en beter in 

staat zijn te strijden voor een vrij en menselijk leven, dat is de 

inzet van ons Eenheidscongres. Op ons congres hebben we 

dat vertaald in vier sleutelbegrippen: partij van de eenheid, 

partij van de jeugd, partij van de werkende klasse, partij van 

het socialisme.

Met deze tweede plenaire zitting komt ook het werk ten einde 

van de uittredende Nationale Raad, de kameraden die tussen 

2015 en vandaag de partij hebben uitgebouwd. Namens die 

ploeg wil ik graag alle afgevaardigden, alle groepsleden en alle 

leden bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen de 

afgelopen jaren. Lang leve het socialisme. Lang leve de PVDA.

Peter Mertens
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voor eenheid
 
Stellingen:

 ˩ 2024 zal een kantelmoment zijn 
voor ons land

 ˩ De scheiding van ons land is 
asociaal, duur, absurd en brutaal

 ˩ Meer eenheid in ons land is 
sociaal, goedkoop, logisch en 
humaan
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2024 zal een kantelmoment zijn  
voor ons land

 1  2024 is een kantelmoment. Na de verkiezingen van dat jaar 

willen de separatistische1 partijen ons land in twee of drie 

stukken scheuren. Een groeiend deel van Voka2, de patro-

nale organisatie in het noorden van het land, spoort de sepa-

ratisten daarin aan. Verdeel en heers, dat zou de werkende 

klasse in ons land verzwakken, en het establishment3 goed 

uitkomen.

 

 2 Ons land heeft zes staatshervormingen achter de rug.4 Zeg 

maar staatsmisvormingen, want de balans ervan is ramp-

zalig. De staatshervormingen waren nefast voor de bevol-

king van ons land. De instellingen zijn complexer geworden 

en er zijn grote verspillingen. De Vlaamse, Waalse en Brus-

selse overheden functioneren niet beter dan de federale 

staat. Het kost gewoon allemaal meer tijd en meer geld.

 3 Ons land telt drie gewesten, die naar grondgebied zijn gede-

finieerd (Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest), 

en drie gemeenschappen, die naar taal zijn gedefinieerd 

(Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap). Vaak zijn er 

tientallen overleg comités en interministeriële conferen-

ties nodig vooraleer er een beslissing valt. Ons land telt nu al 

1 Separatisme = het streven naar afscheiding en onafhankelijkheid (door België 

op te breken).

2 Voka = Vlaams netwerk van ondernemingen, de Vlaamse werkgeversor-

ganisatie, opgericht in 2004 als een fusie van het VEV (Vlaams Economisch 

Verbond) en de Kamer van Koophandel.

3 Establishment = staat voor een kleine sociale bovenlaag die een sterke 

controle uitoefent op de maatschappij via de gevestigde machten. Het gaat 

om politieke, economische en culturele besluitvormers die de belangrijkste 

openbare en particuliere organisaties in een land leiden, in hun eigen belang 

en volgens hun eigen ideeën.

4 Staatshervorming = verandering in de structuur en de organisatie van de 

staat. België evolueerde doorheen zes hervormingen (1970, 1980, 1989, 1993, 

2001 en 2011) van een eenheidsstaat naar een federale staat. Een federale 

staat wil zeggen: een staat met verschillende entiteiten (gewesten en 

gemeenschappen).
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zes regeringen5, met meer dan vijftig ministers en staatsse-

cretarissen. We hebben vier ministers van mobiliteit die alle 

vier in de file staan. We hebben vier ministers voor armoe-

debestrijding en toch stijgt de kinderarmoede jaar na jaar. 

En tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie struikelden 

negen ministers van volksgezondheid over elkaars voeten, 

in plaats van een efficiënt en gecentraliseerd beleid te voe-

ren. Dezelfde inefficiëntie was te zien tijdens de grote over-

stromingen in de zomer van 2021. Dat is toch te gek voor 

woorden?

 

 4 De staatshervormingen hebben geleid tot een vechtfedera-

lisme6 waar het ene gewest tegen het andere wordt opge-

zet.Dat werkt niet. De status quo is onmogelijk. Het kan twee 

richtingen uit.

 5 De ene richting is die van de splitsing van het land vanaf 2024, 

brutaal of in fasen. Dat is wat de rechtsnationalisten en de 

separatisten willen. Al vijftig jaar laten zij het land een koers 

varen naar meer verdeeldheid. Voor 2024 houden ze twee 

opties achter de hand:

 6 – Ofwel een directe splitsing onder leiding van de separa-

tisten, met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van 

Vlaanderen. Zo’n operatie kan de N-VA wellicht alleen reali-

seren met de steun van het extreemrechtse Vlaams Belang.

 7  – Ofwel de invoering van het zogenaamde confederalisme, 

als ultiem stadium voor de splitsing. In het confederalisme 

blijft van de federale staat slechts een lege huls over, met 

alleen nog de bevoegdheid over de staatsschuld, de pensi-

oenen, het leger, buitenlandse zaken en enkele overheids-

5 De federale regering. De Vlaamse regering (het Vlaams Gewest is gefuseerd in 

de Vlaamse Gemeenschap). De regering van het Waals Gewest. De regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De regering van de Franse Gemeenschap 

(Federatie Wallonië-Brussel). De regering van de Duitstalige Gemeenschap.

6 Vechtfederalisme = wanneer de verschillende entiteiten (gewesten en 

gemeenschappen) steeds meer in concurrentie met elkaar worden gezet en 

tegen elkaar worden uitgespeeld.
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bedrijven. De Vlaams-nationalistische N-VA hoopt de Parti 

Socialiste, die zich almaar meer regionalistisch7 opstelt, mee 

te trekken in dat scenario, en op die manier ook Vooruit, de 

CD&V en andere partijen. Het confederalisme is de ultieme 

stap naar de volledige splitsing van het land, en is door de 

separatisten ook zo ontworpen.

 8  Ook een combinatie van beide scenario’s is mogelijk. Onder 

dreiging van het eerste scenario zou de N-VA de andere tra-

ditionele partijen kunnen dwingen het tweede scenario te 

slikken: “Ofwel aanvaarden jullie ons confederalisme, ofwel 

roepen wij en het Vlaams Belang eenzijdig de onafhankelijk-

heid van Vlaanderen uit.” N-VA-voorzitter Bart De Wever liet 

al weten dat “de grondwet een noodzakelijke verandering 

niet in de weg mag staan” (sic).8 Dat is niets minder dan drei-

gen met een ongrondwettelijke onafhankelijkheidsverkla-

ring. Moest die er niet komen, dan zal extreemrechts moord 

en brand schreeuwen over ‘de diefstal van de verkiezingen’ 

en aansturen op burgerlijke onrust, zoals Trump zijn aanhan-

gers aanvuurde het Capitool te bestormen in januari 2021.

 9  Maar het kan ook een andere richting uit. En het goede nieuws 

is: daar is een heel groot draagvlak voor. Ondanks jaren van 

separatistische propaganda blijft de meerderheid van de 

bevolking zich verzetten tegen de splitsing, en dat is zo in alle 

drie de gewesten.9 Ook de PVDA wil, samen met vele ande-

ren, een brede beweging uitbouwen en leiden om het land in 

deze andere richting te sturen: naar meer samenwerking en 

eenheid in plaats van meer concurrentie en verdeeldheid. Zo 

7 Regionalistisch = streven naar politieke en culturele autonomie op regionaal 

niveau, zijnde Wallonië, Vlaanderen of Brussel (zonder dat men daarom per se 

een totaal separatisme nastreeft).

8 “Terug naar Loppem met Bart De Wever: ‘We hebben een nieuwe coup 

nodig’”. Krant van West-Vlaanderen, 9 juli 2021.

9 Een peiling die in juni 2021 gepubliceerd werd in Le Vif en Knack, toont dat 

slechts 15,4  % van de Nederlandstaligen en 4,5  % van de Franstaligen een 

‘onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië’ willen. Een enquête van de VRT en De 

Standaard toont dat twee derden van de mensen in Vlaanderen ‘meer België’ 

willen en slechts een vierde ‘meer Vlaanderen’.
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maken we een einde aan de confrontatie, de verspilling van 

tijd en geld en de verdeel-en-heerspolitiek. Wij gaan voor 

een sociaal, goedkoop, efficiënt en humaan eenheidsfedera-

lisme in ons land. Want dat is in het belang van de werkende 

klasse, van de jeugd en van alle burgers in ons land. Een ver-

enigd België biedt ook betere voorwaarden om op te komen 

voor een meer sociale en meer democratische maatschappij 

dan twee of drie aparte entiteiten.

De scheiding van ons land is asociaal, 
duur, absurd en brutaal

 10  De motor en financier van het splitsingsidee is het agressieve 

Vlaamse patronaat uit het milieu van Voka en de KBC bank. 

Het wil een einde maken aan onze sterke federale sociale 

zekerheid en ze splitsen om een zogenaamde eigen ‘Vlaamse 

sociale bescherming’ op te bouwen. Die zal beperkt, voor-

waardelijk en veel minder breed-dekkend zijn dan de huidige 

nationale socia le zekerheid. Het wil de arbeidswetgeving en 

de collectieve arbeidsovereenkomsten opsplitsen om de 

positie van de werkgevers te versterken. Het wil zijn ‘eigen 

sociaal beleid’ dat totaal ondergeschikt is aan de concurren-

tiepositie van de nieuwe economische elite. Het wil ook de 

vakbonden en de ziekenfondsen opsplitsen, zodat hun kracht 

om de rechten van de werknemers te beschermen ernstig 

verzwakt wordt. Maar ook omdat vakbonden en mutualitei-

ten vandaag zitting hebben in de organen die het federale 

socialezekerheidsstelsel beheren, en de ontmanteling ervan 

blokkeren. Men wil hen wel rond de tafel dulden, maar alleen 

als ze niet meer bijten. Het is duidelijk: dit separatistische 

project dient om de werkende klasse te verdelen. De split-

sing heeft daarbij niet alleen het economische op het oog – 

meer dereguleren10, privatiseren en uitbuiten – maar ook het 

ideologische, politieke en culturele: het beoogt een onder-

danige werkende klasse die zich aanpast aan het wereldbeeld 

10 De reglementeringen schrappen die de werkende mensen beschermen en 

op basis waarvan de staat kan tussenkomen. Bijvoorbeeld om prijsstijgingen 

tegen te houden of de lonen te laten stijgen.
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van de heersende klasse. Het onafhankelijke of confederale 

Vlaanderen moet in haar ogen een reactionair11 wingewest 

worden waar het grote geld vrij spel heeft.

Een asociale scheiding

 11  Alle patronale organisaties ijveren steeds nadrukkelijker 

voor een verdere verlaging van de werkgeversbijdragen aan 

de sociale zekerheid, waardoor die over minder middelen 

beschikt om de pensioenen en de uitkeringen voor ziekte en 

invaliditeit te betalen. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen 

individuele aanvullende privéverzekering zoekt. Zo kunnen 

grote verzekeringsmaatschappijen rijk worden op kap van 

zieken en ouderen.

 12  Zolang de sociale zekerheid federaal blijft, botsen de grote 

patroons op nationaal weerwerk tegen deze afbraak. Voka 

wil de sociale zekerheid splitsen om dat weerwerk te bre-

ken en de sociale zekerheid gedeeltelijk te privatiseren. Dat 

zou de werkende klasse duur te staan komen. In een eerste 

periode ijvert Voka voor de volledige splitsing van de gezond-

heidszorg en het werkgelegenheidsbeleid (met de werk-

loosheidsuitkeringen). Het weet dat eens die steunpilaren 

verwijderd zijn, de hele kathedraal van de sociale zekerheid 

kan instorten.

 13  Eén sociale zekerheid sluit ongelijkheden in behandeling of 

 rechten, naargelang de regio waar men woont, uit. Een split-

sing zou de solidariteit tussen de verschillende delen van het 

land verbreken.

 14  Wat er gebeurd is met de bevoegdheden die naar de gewes-

ten en gemeenschappen zijn overgeheveld (kinderbijslag, 

woonzorgcentra, gehandicaptenbeleid …), zegt genoeg. Een 

structurele, meer sociale politiek is helemaal niet de motor 

11 Reactionair = willen terugkeren naar het verleden, met een beperking of 

zelfs afschaffing van de sociale en democratische rechten die de werkende 

mensen hebben afgedwongen.
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van de splitsing. Wel integendeel. Denk maar aan de lange 

wachtlijsten voor mensen met een handicap of voor sociale 

woningen. De splitsing is een krachtig instrument om sys-

tematisch besparingen door te voeren. Zo heeft de com-

munautarisering van het onderwijs geleid tot de invoering 

van gesloten enveloppen die elke financiering op basis van de 

behoeften van onze kinderen blokkeren.

 15  De oplossing die de sociaaldemocratische partijen in 2020 

bij de regeringsonderhandelingen met de nationalisten 

naar voren schoven – de gezondheidszorg en het werkge-

legenheidsbeleid splitsen maar de financiering van de soci-

ale zekerheid federaal houden – is gevaarlijk. Want met een 

verschillend beleid in de gewesten zal de druk om ook de 

financiering te splitsen snel onhoudbaar worden. Nee, deze 

oplossing is er geen. Ze maakt alleen de weg vrij voor een 

scheidingsconfederalisme, het voorportaal van de splitsing 

van het land.

Een dure scheiding

 16  Splitsen zal een nieuw staatsapparaat met zich meebren-

gen, met zijn leger van politici en ambtenaren, zijn wetten 

en regels. En dat voor een erg klein grondgebied, nauwelijks 

groter dan een erwt op aarde. Al net zo duur is een schei-

dingsconfederalisme, dat tot een massale overdracht van 

bevoegdheden zal leiden en bijgevolg tot een verdubbeling 

of verdrievoudiging van de administraties.

 17  De zesde staatshervorming is reeds tien jaar in voege, maar 

ze is nog altijd niet verteerd. Zo zal er bijvoorbeeld nog jaren 

een verschil zijn tussen kinderen die kinderbijslag van vóór de 

regionalisering ontvangen en kinderen die daarna zijn gebo-

ren. Zowel een directe splitsing als een scheidingsconfede-

ralisme zullen uitzichtloze processen zijn die minstens twee 

generaties zullen duren.
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Een absurde en brutale scheiding

 18  Hoe absurd is het justitie en politie te splitsen terwijl de cri-

minaliteit complexer en internationaler wordt en de coördi-

natie tussen de veiligheidsdiensten nu al moeilijk verloopt. 

Hoe absurd is het de gezondheidszorg te splitsen om ziekten 

en pandemieën te bestrijden die probleemloos de taalgren-

zen overschrijden. Net zoals het absurd is het beheer van de 

rivieren, het klimaatbeleid en het energiebeleid te splitsen, 

als je bedenkt dat de klimaatverandering helemaal niet stopt 

bij de taalgrens.

 19  De splitsing van het land is net zo irrealistisch als het schei-

dingsconfederalisme. Er is in die scenario’s immers geen 

greintje van een leefbare oplossing voor Brussel, waar Frans-

taligen, Nederlandstaligen en mensen die veel andere talen 

spreken samenleven; en waar een kwart miljoen Vlamin-

gen en 140.000 Walen elke dag komen werken. Brussel kan 

niet opgedeeld worden en net zo min van buitenaf gemeen-

schappelijk bestuurd worden, tenzij men een apartheid 

instelt. Die zou op eindeloze conflicten, spanningen en op 

termijn zelfs op geweld uitdraaien, zoals we in Bosnië in de 

jaren 1990 hebben gezien.

 20  De separatisten in het noorden van het land willen na de 

scheuring de opgedeelde gewesten een benepen identi-

teit opleggen. Een identiteit die iedereen afwijst die niet in 

de Vlaamse canon past: de migrant, de Waal, maar ook de 

‘passieve’ zieke, de werkloze of gepensioneerde, de kritische 

kunstenaar, de geëngageerde activist, de strijdbare syndica-

list, de internationalist. Een brutaal opgelegde identiteit die 

leidt tot censuur en een autoritaire staatsvorm. Aan Frans-

talige kant creëren de oproepen van sommige regionalis-

tische politici om een ‘Franstalig front’ te vormen of om ‘de 

Waalse krachten te verenigen’, een polarisering tussen ‘zij’ 

(de ‘ Vlamingen’) versus ‘wij’ (de ‘Franstaligen’). Die speelt de 

Vlaamse nationalisten in de kaart.
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Meer eenheid in ons land is sociaal, 
goedkoop, logisch en humaan

 21  Ons land is een logistiek, industrieel en technologisch kruis-

punt in het hart van Europa, een land van emigratie en immi-

gratie, het land van frieten en bier, maar ook van spaghetti 

en durum. Ons land is de streek waar de Romeinen, de Duit-

sers, de Bourgondiërs, de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de 

Fransen en de Nederlanders zijn gepasseerd en allemaal hun 

sporen hebben achtergelaten. Je kan dat niet vatten in één 

enkele communautaire identiteit of één enkele nationale 

identiteit. Net dat maakt ons land uniek. Denk maar aan Jac-

ques Brel of  Stromae, aan Sandra Kim of René Magritte, aan 

Eddy Merckx of Nafissatou Thiam.

 22  Elke cultuur is opgesplitst in een cultuur die alles bij het oude 

wil laten en een cultuur die bevrijding en vooruitgang uit-

draagt. Er is niet één cultuur, niet één traditie. Ook bij ons 

niet. We maken geen deel uit van het ‘Belgique de papa’, het 

België dat kinderen in de mijnen deed werken, het België van 

Leopold II en van de kolonisatie, van de Société Générale, van 

de collaboratie en de discriminatie, van het politieke gesjoe-

mel en de economische corruptie.

 23  Wij verdedigen onze eigen geschiedenis, zo hebben we 

gezegd toen we de eerste keer ManiFiesta organiseer-

den, in 2010 in Bredene-aan-Zee.12 Onze geschiedenis is een 

gemeenschappelijke geschiedenis van de volksklassen uit 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel, zeiden we toen. Wie heeft 

de eerste vakbonden opgericht? Niet de Vlaams-nationa-

listen, maar de textielarbeiders van Gent en Kortrijk. Wie 

heeft de geest van strijd in de arbeidersbeweging binnen-

gebracht? Niet de separatisten, maar de mijnwerkers van de 

Borinage. Wie stelde de eerste eisen van de werkende klasse? 

Niet de regionalisten, maar de arbeiders en ambachtslie-

den van Brussel. En samen – die van Gent, van de Borinage 

12 Peter Mertens, ‘Nous sommes un. Wij zijn één.’ Toespraak op de eerste editie 

van ManiFiesta, 25 september 2010.
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en van Brussel – creëerden zij de brede arbeidersbeweging 

die de emancipatie van de volksmensen heeft waargemaakt 

en onze identiteit heeft gecreëerd. Die eengemaakte arbei-

dersbeweging dwong het verbod op kinderarbeid af en het 

verbod op 12-urige werkdagen. Ze realiseerde de betaalde 

vakantie. Ze heeft steen voor steen de sociale zekerheid 

opgebouwd. Na de oorlog ving ze werkende mensen van 

elders op en liet ze hen bijdragen aan de creatie van welvaart. 

Onze grootouders hebben resultaten geboekt omdat ze ver-

enigd waren en omdat ze de strijd durfden aangaan.

 24  Vandaag zeggen diegenen die olie op het vuur gooien, dat 

er te veel problemen en spanningen zijn tussen de gemeen-

schappen en gewesten van het land en dat we beter zou-

den scheiden. Maar die bewering komt van mensen die geen 

ene moer hebben gedaan voor de sociale zekerheid. Waarom 

zouden we hen dan nu die sociale zekerheid laten afbreken?

 25  Met het oog op 2024 hebben we meer eenheid nodig. Tegen 

de multinationals die alle nationale grenzen overschrijden is 

het voor de werkende klasse zaak internationalistisch te zijn, 

en dus antinationalistisch.

 26  Door in België de eenheid te versterken bouwen we aan de 

eenheid van de werkende klasse over de landsgrenzen heen. 

Dat is de optiek van waaruit wij zowel het separatisme als het 

regionalisme bestrijden. Het establishment heeft er belang 

bij de werkende klasse te verdelen. In een kleinere ruimte is 

de arbeidersbeweging verzwakt. In een kleinere ruimte is het 

moeilijker voor die van Luik, die van Antwerpen en die van 

Brussel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Dan 

zal men proberen hen tegen elkaar uit te spelen, vooroorde-

len aan te wakkeren en hen op zichzelf te doen terugplooien. 

De geschiedenis toont dat wie verdeeld is niet kan winnen.

 27  Winnen kan enkel lukken als we erin slagen alle werkende 

mensen te verenigen, ook al hebben ze een verschillende ach-

tergrond, ook al zijn ze in verschillende plaatsen opgegroeid, 

ook al hebben ze andere culturele en sociale tradities. De taal 
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die we samen spreken is niet de taal van het geld en het koude 

egoïsme. Het is de taal van de arbeid en de solidariteit.

Maak van de federale staat opnieuw  
het zwaartepunt van het land

 28  We willen separatisten en confederale regionalisten aan de 

twee kanten van de taalgrens beletten beslissende stappen 

naar de splitsing te zetten. Wij willen stappen zetten in de 

andere richting, met maatregelen die ingaan tegen de split-

singslogica van de voorbije staatshervormingen.

 29  De federale staat, de gemeenschappen en de gewesten 

beslissen vandaag in ons land naast elkaar. Federale wetten 

staan op dezelfde hoogte als de decreten en ordonnanties 

van de gewesten of gemeenschappen. Er is geen hiërarchie. 

Daardoor kan de federale staat in geval van crisis geen ini-

tiatieven nemen zonder instemming van de gewesten. Dat 

leidt voortdurend tot blokkeringen en hindernissen, zoals de 

coronapandemie heeft laten zien.

 30  Niet elk federalisme leidt automatisch tot toenemende ver -

deeldheid, zoals vandaag het geval is in België. Integendeel, 

de overgrote meerderheid van de federale staten kent wel 

belangrijke bevoegdheden toe aan de gewesten en de lokale 

overheden, maar mettertijd centraliseren die meer wet-

gevende macht op federaal niveau. Die staten leggen een 

hiërarchie vast tussen de federale staat en de gewesten, met 

een gemeenschappelijk geheel van normen. In Duitsland bij-

voorbeeld legt de federale regering het kader vast voor de 

verschillende Länder (regio’s) en treedt zij op als rechter in 

geval van geschillen tussen regio’s. Op die basis heeft ze de 

covidmaatregelen voor het hele land uitgewerkt.

 31  Dit is efficiënter, minder verspillend en vooral minder con-

flictueus. De federale regering moet de gelijkheid voor alle 

inwoners garanderen. Zij moet de bevoegdheid hebben om 

wetten uit te vaardigen die in het hele land gelijke levensom-

standigheden garanderen, met gelijke rechten voor iedereen.
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 32  Een federale staat geeft het kader aan en bepaalt de grote 

oriën taties en normstellingen in de sleuteldomeinen. Dat is 

onmisbaar voor de consistentie13 van de grote publieke inves-

teringsplannen die zich opdringen om de sociale problemen 

en de klimaatuitdagingen aan te pakken en om een ongelijke 

ontwikkeling tussen de gewesten tegen te gaan.

 33  Wij willen het beleid inzake gezondheidszorg, klimaat, mobi-

liteit en energie, maar ook economie, werkgelegenheid, digi-

talisering en de overheidsinvesteringen herfederaliseren en 

op nationaal niveau tillen. We willen een volledig federale 

sociale zekerheid. En een meer solidaire Financieringswet.

 34  In vergelijking met de huidige situatie in ons land gaat het 

over een fundamentele verandering. Het zwaartepunt van de 

politieke besluitvorming moet weer op federaal niveau lig-

gen. De uitvoering ervan zal eerder door de gewesten gedra-

gen worden, net als de concrete toepassingen die het best 

aan de realiteit van het terrein zijn aangepast. Zo zou de poli-

tiek inzake ruimtelijke ordening door de gewesten ter hand 

kunnen worden genomen, op basis van federaal uitgewerkte 

gemeenschappelijke normen en regels. In die optiek zouden 

de gewesten meer de rol van een uitvoerend administratief 

federalisme op zich nemen, zoals in Duitsland, waar ze soms 

wel eigen wetten uitvaardigen, maar vooral verantwoorde-

lijk zijn voor de toepassing van de federale wetten op de rea-

liteit van hun terrein.

 35  Vanuit dat oogpunt staan de wetten van de federale staat 

boven die van de gewesten, zoals in Duitsland. Wanneer de 

gewesten het land dreigen te blokkeren om hun belangen 

op het voorplan te zetten, is een scheidsrechter nodig die de 

knoop kan doorhakken. De federale staat kan die taak op zich 

nemen.

13 Consistentie = met elkaar in overeenstemming zijn; een logische samenhang 

vertonen.
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 36  Dat moet gepaard gaan met een vereenvoudiging van de 

structuren. We willen de gewesten afbakenen volgens de 

volgende criteria: economische relaties, sociale contacten 

en taalkundige samenstelling. De inwoners putten hun rech-

ten uit het feit dat ze in een bepaald gewest wonen, niet uit 

het feit dat ze tot een bepaalde taalgemeenschap behoren.

 37  Wij missen in ons land politieke mechanismen die verbindend  

werken. Zo hebben we een federale kieskring nodig voor de 

natio nale verkiezingen, zodat er vertegenwoordigers zijn die 

door de hele bevolking gekozen zijn en niet alleen door de 

inwoners van één gewest. Ministers van de federale staat 

treden in het hele land op en zijn voor hun beleid verant-

woording verschuldigd tegenover alle kiezers van het land.

 38  Wij verdedigen een eenheidsfederalisme dat sociaal, goed-

koop, efficiënt en humaan is.

Meer eenheid is sociaal

 39  Het is op het federale niveau dat de herverdeling van de rijk-

dom het best kan georganiseerd worden: een eerlijke fis-

caliteit, een sterke sociale zekerheid en sterke openbare 

diensten.

 40  Voor iedere verzekering geldt: de risico’s zijn beter gedekt 

wanneer de groep van bijdragebetalers groter wordt. Dat 

is ook zo voor de sociale zekerheid met de pensioenen, de 

werkloosheid, de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de 

arbeidsongevallenverzekering. De eenheid van de sociale 

zekerheid op federaal niveau, met één enkele administratie, 

biedt de beste prijs-kwaliteitsverhouding en de beste kansen 

om de publieke financiering en het publieke karakter ervan te 

garanderen.

 41  Het grootste deel van de belastingen moet op federaal 

niveau geïnd worden. Maar die inkomsten dienen herver-

deeld te worden naargelang de beleidsniveaus, volgens een 

verdeelsleutel die beantwoordt aan de behoeften. Zoals in 
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andere federale landen dienen herverdelingsmechanismen 

de kloof tussen de rijkste en de armste gewesten te verklei-

nen en de toegang tot vergelijkbare openbare diensten voor 

alle burgers te waarborgen.

Meer eenheid is goedkoper en efficiënter

 42  De oppervlakte van België is kleiner dan die van de meeste 

Duitse Länder. Londen telt meer inwoners dan België en 

heeft één enkele gemeenteraad en één enkele burgemees-

ter. Het kan bij ons veel eenvoudiger en veel goedkoper dan 

nu.

 43  De bevoegdheden waarvan de regionalisering een mislukking 

is gebleken willen we herfederaliseren. Door die bevoegdhe-

den terug naar het federale niveau te brengen, kunnen veel 

overlegvergaderingen worden afgeschaft en kan de tech-

nische en intellectuele deskundigheid ter zake op federaal 

niveau worden gecentraliseerd. Op die manier kunnen wij 

ook het aantal ministers en staatssecretarissen met meer 

dan een derde verminderen. Het uitvaardigen van gemeen-

schappelijke federale wetten en normen op het gebied van 

milieu, huisvesting, gemeenschappelijke statuten voor over-

heidspersoneel, enzovoort kan een snelle uitvoering en een 

vereenvoudiging mogelijk maken.

 44  Brussel, de hoofdstad, vormt het kruispunt van het land. De 

stad is een tweetalig gewest op zich. Brussel is deel van de 

oplossing. Veel meer dan elders is het in Brussel dat de hui-

dige structuur van België complex blijkt en een bron van 

enorme verspilling. Het gaat erom overlappende instellin-

gen op het niveau van Brussel te vereenvoudigen. De rol van 

het Brussels Gewest moet voorrang krijgen op de gemeen-

schapsbevoegdheden die de Brusselaars op basis van hun 

taal verdelen voor sport, cultuur en zorg. Tweetaligheid 

moet overal worden gegarandeerd. Voor uitdagingen die 

het Brussels Gewest overstijgen maar die wel gelinkt zijn aan 

de rol van Brussel als federale hoofdstad, geeft de federale 

staat de grote oriëntaties aan. De federale regering zal toe-
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zicht blijven houden op de bescherming van de Nederlands-

talige en Franstalige minderheden in de hoofdstad en in de 

rand.

Meer eenheid is humaan

 45  Waarom mensen opsluiten in een bekrompen Vlaamse of 

Waalse identiteit? Het meertalige karakter van ons land, het 

gevolg van Latijnse en Germaanse invloeden, verrijkt door 

tal van werkende mensen van elders, is net een troef in het 

Europa van vandaag. Dat maakt de eigenheid van België uit 

en is een integraal onderdeel van onze Belgische identiteit. 

Je kan die identiteit niet amputeren zonder ze te verschralen 

en te verarmen. Een amputatie is brutaal.

 46  De ontwikkeling van een meertalig en multicultureel land is 

een troef in een wereld die een dorp is geworden en op een 

continent waar de uitwisselingen toenemen. De ontwikkeling 

van de tweetaligheid in het onderwijs en van uitwisselingen 

over de taalgrenzen heen zou een grote stap voorwaarts zijn. 

Zoals het geval is in andere meertalige landen zoals Finland 

(Fins en Zweeds) of Luxemburg (Duits, Frans en Luxemburgs). 

De opleiding van tweetalige leerkrachten en de uitwisse-

ling tussen Nederlandstalige leerkrachten naar Wallonië en 

Franstalige leerkrachten naar Vlaanderen moet worden aan-

gemoedigd. Gemeenschappelijke tweetalige uitzendingen 

op openbare televisiezenders. Gemeenschappelijke onder-

wijsnormen (duur van de leerplicht, minimumvoorwaarden 

voor de toekenning van schooldiploma’s, vaststelling van de 

lonen en pensioenen van de leerkrachten, ) kunnen deze uit-

wisselingen aanzienlijk vergemakkelijken.

 47  Wij verdedigen zo een verenigd, meertalig België met een 

eenheidsfederalisme dat een voorbeeldfunctie kan vervul-

len in een meertalig Europa.
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2 2Wij kiezen voor 
antifascisme
 
Stellingen:

 ˩ Het fascisme heeft een 
economische grondslag

 ˩ Een klimaat van verrechtsing 
kan leiden tot fascisme

 ˩ We streven naar een brede 
antifascistische politiek
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Het fascisme heeft een economische 
grondslag

 48 Overal in de wereld zien we dat extreemrechtse krachten 

opnieuw groot worden. Ook in ons land, waar extreemrechts 

zich als doel heeft gesteld om in 2024 lokaal of regionaal aan 

de macht te komen. Die dreiging is reëel.

 49 Aan de wereldwijde opgang van het nieuwe fascisme is 

een economische grondslag verbonden. We weten dat 

het kapitaal voortdurend meer kapitaal nodig heeft. Het 

moet zijn winstvoet veiligstellen ten opzichte van die van 

de concurrenten. Dat is een economische noodzaak, geen 

morele kwestie. In de jaren 1990 zit het kapitalisme weer 

in ademnood en heeft het nieuwe markten nodig. Die 

komen er dankzij de privatiseringen en de globalisering14. 

Op die manier kunnen de winstmarges weer naar omhoog. 

Het leidt tot de afbouw van de sociale bescherming en 

van de sociale zekerheid en tot de afbraak van publieke 

dienstverlening. Arbeidsverhoudingen gaan op de schop, 

bestaansonzekerheid wordt weer alledaags, de vakbonden 

komen onder druk en met haar ‘derde weg’15 capituleert de 

sociaaldemocratie voor dat offensief. Het socialisme wordt 

verketterd als alternatief voor het kapitalisme en voort-

aan beweren allerlei mode-ideologen dat er gewoon geen 

alternatief meer bestaat. Tal van arbeidersgezinnen in de 

volkswijken van stedelijke regio’s worden totaal murw aan 

hun lot overgelaten.

 50 Sindsdien heeft het kapitaal zijn brutale offensief alleen 

maar verdergezet. Na de bankencrisis van 2008 en in de pan-

14 Globalisering betekent dat de productie van goederen niet in één fabriek 

of één land plaatsvindt maar dat productielijnen gespreid zijn over de hele 

wereld.

15 De sociaaldemocratie kiest voor een derde weg die tussen het kapitalisme en 

het socialisme in zou staan. De derde weg omarmt het marktmechanisme en 

het neoliberalisme, en meent daar een sociaal gelaat aan te geven.
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demie van 2020-21 hebben de grootste private monopolies16 

zichzelf nog versterkt. Zij hebben niet alleen economische 

macht. Ze eisen ook almaar meer politieke macht op om hun 

monopolie-positie veilig te stellen. Het monopoliekapitaal 

wil geen vrijheid maar heerschappij. Die drang komt voort uit 

de objectieve dwang om niet alleen ‘normale’ gemiddelde 

winsten te boeken maar ook extra monopoliewinsten17. Er 

is geen sprake van democratische gelijkheid, de macht komt 

in handen van een kleine groep kapitalisten die een machts-

monopolie hebben: dat is het kenmerk van het imperialisme18 

van onze tijd.

 51 In het streven hun economisch monopolie uit te breiden met 

een politieke machtsbasis gebruiken monopolies verschil-

lende assen. Met de verschillende crisissen – politieke (aan-

slagen), economische (bankencrisis, huidige sociale crisis), 

klimatologische (overstromingen, bosbranden, tornado’s) 

en sanitaire (COVID-19) – eist men dat de uitvoerende macht 

(de regering) versterkt wordt ten koste van de parlementaire 

macht. Dat gebeurt met allerlei volmachten, noodwetten, 

uitzonderingswetten en pandemiewetten. Deze machts-

verschuiving naar de regering moet de krachtsverhoudin-

gen verder uitbouwen in het voordeel van het kapitaal. Het 

sociaal overleg wordt afgebouwd, de democratische ruimte 

wordt beperkt, de positie van de vakbonden komt onder 

druk en er komt ook meer druk op het stakingsrecht.

16 Monopolie = een grootbedrijf of kartel dat de sector controleert. Economen 

hanteren de vuistregel dat binnenlandse markten monopolistisch zijn als de 

vier grootste bedrijven veertig procent of meer van de totale omzet voor hun 

rekening nemen. Wanneer vijf bedrijven meer dan de helft van de wereld-

markt in hun branche controleren, wordt die markt als zeer monopolistisch 

gezien.

17 Met een monopolie-positie kan een grootbedrijf of kartel haar wil opleggen 

aan de markt, en bijvoorbeeld hogere warenprijzen opleggen om extrawin-

sten te halen. Dat zijn monopoliewinsten.

18 Imperialisme = het proces waarbij kapitalistische landen hun macht in andere 

delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en/of 

economisch en politiek te overheersen ten voordele van hun monopolies. 

(Zie ook hoofdstuk 3 ‘Wij kiezen voor vrede’.)
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 52 De scheiding der machten is een fundamenteel beginsel van 

de rechtsstaat na de Franse Revolutie. De rechterlijke macht 

wordt geacht bescherming te bieden tegen willekeur en een 

tegengewicht te vormen voor de uitvoerende macht. Maar 

vandaag zien we dat zelfs verschillende klassieke politieke 

krachten dat fundamentele beginsel aan de kant zetten. Ze 

vragen om via de Nationale Veiligheidsraad het leger te kun-

nen inzetten, publieke bijeenkomsten te verbieden, huisar-

rest op te leggen, administratieve woonstbetredingen te 

verrichten, preventieve aanhoudingen te kunnen doen en ga 

zo maar door. Politiek, politie en inlichtingendiensten krijgen 

almaar meer speelruimte ten koste van de rechterlijke macht.

 53 Doorheen de verschillende crisissen wordt een groot mili-

tair-industrieel veiligheidscomplex uitgebouwd, voltrekt 

zich een verregaande monopolisering van de media in han-

den van enkele grote tycoons19 en wordt steeds meer stem 

gegeven aan de rechtse lobby voor law and order.20 Na de 

aanslagen van 2016 is ook ons land meer en meer uitgebouwd 

tot een veiligheidsstaat met ‘slimme’ camera’s in elke volks-

wijk en een immense verzameling van data over de burgers 

van het land. Ondertussen worden steeds meer veiligheids-

taken geprivatiseerd en zien we een toenemend gebruik van 

geweld van politiediensten in dagdagelijkse incidenten.

 54 Samenlevingen worden opgedeeld in burgers met volle 

rechten, met halve rechten of zonder rechten. Er is racisme, 

seksisme en homofobie. Mensen die ‘anders’ zijn worden 

uitgesloten. Vluchtelingen worden ontmenselijkt. Overal 

duikt weer het discours op om mensenrechten ‘voorwaar-

delijk’ te maken. Na de barbarij van het fascisme en na de 

Tweede Wereldoorlog werden mensenrechten net ‘univer-

seel’ gemaakt om ze niet te laten afhangen van heersende 

machtsverhoudingen, politieke regimes, klimatologische of 

19 Tycoon = een schatrijk kapitalist die een groot deel van een bedrijfstak in 

handen heeft (bv. een media-tycoon).

20 Law and order = recht en orde. Politieke leuze die meer orde en meer gezag 

wil installeren in de kapitalistische samenleving, in reactie op een al dan niet 

vermeende bedreiging van de maatschappelijke rust.
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sanitaire situaties of van de tijdsgeest. Mensenrechten zijn 

onvervreemdbaar, ze kunnen je niet worden afgenomen. Het 

zijn rechten van alle mensen en er is geen voorwaardelijkheid 

aan. Dat alles staat vandaag opnieuw op de helling.

 55 Net als de Conventie van Genève.21 Met deze conventie over 

de status van vluchtelingen wilde men een herhaling vermij-

den van wat zich in de jaren dertig van vorige eeuw afspeelde 

toen veel landen weigerden Joodse en andere vluchtelingen 

uit nazi-Duitsland op te vangen. De conventie bepaalt dat 

erkende vluchtelingen dezelfde sociale rechten krijgen als de 

onderdanen van het land. Niet meer, maar ook niet minder.

 56 Het zwaartepunt van de economische ontwikkeling ligt niet 

langer in de Verenigde Staten of in Europa, maar verschuift 

steeds meer naar het Oosten en meer bepaald naar China. 

De Verenigde Staten dreigen hun status van ‘greatest nation 

on earth’ te verliezen. Een deel van het grootkapitaal eist 

protec tionistische22 maatregelen en klopt het chauvinisme23 

verder op. In de koude oorlog tegen China wordt het viru-

lente24 anticommunisme nieuw leven ingeblazen. Het anti-

communisme is altijd al een essentiële pijler van verrechtsing 

en fascisme geweest.

 57 De militaire budgetten gaan opnieuw naar omhoog, de 

Navo25 versterkt zich en sinds de terreuraanslagen wordt de 

21 De Conventie van Genève is een verdrag dat in 1951 door de Verenigde Naties 

gesloten werd over de rechten van vluchtelingen.

22 Protectionistische maatregelen = politieke maatregelen die de eigen markt 

afschermen tegen buitenlandse concurrenten, zoals het subsidiëren van 

eigen bedrijven, het invoeren van invoertaksen en importquota.

23 Chauvinisme = het ophemelen van het eigen land, taal, volk of regio.

24 Virulent = agressief.

25 Navo = Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Navo is een militair 

bondgenootschap van 30  landen uit Noord-Amerika en Europa. De Navo 

werd opgericht in 1949 in de strijd tegen het communisme, als ‘tegenge-

wicht’ tegen het ‘Oostblok’ – ook al werd het Warschaupact pas zes jaar later 

opgericht, in 1955. De Navo groepeerde aanvankelijk 12 landen. Vandaag is de 

Navo de grootste en sterkste militaire alliantie in de wereld, onder de stevige 

controle van de Verenigde Staten van Amerika.
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samenleving stap voor stap gemilitariseerd. Het vredeside-

aal verbleekt en in plaats van de humaniteitsgedachte komt 

nu het ideaalbeeld van de machtige, sterke veiligheidsstaat.

 58 Al deze politieke fenomenen staan niet los van elkaar. Ze 

hebben een economische grondslag: de drang van de grote 

monopolies naar steeds meer kapitaal. Die immense druk 

zorgt ervoor dat de samenlevingen niet in de richting van 

democratie en emancipatie gaan, maar in de richting van 

politieke onderdrukking en van reactie26 over de hele linie. 

“Men kan het wezen van het fascisme niet begrijpen als men 

het imperialisme27 niet kent”, zei de Italiaanse communist en 

antifascist Palmiro Togliatti. Dat is vandaag meer dan ooit 

waar.

Een klimaat van verrechtsing  
kan leiden tot fascisme

 59 Het begrip ‘fascisering’ dateert uit de jaren twintig van vorige 

eeuw. De Duitse jurist Franz Neumann definieerde het als 

een proces van autoritaire maatregelen28, repressieve wet-

ten en racistische ideeën dat tot een steeds giftiger politiek 

klimaat leidde en de staat klaarstoomde voor een extreem-

rechtse machtsovername. In dat proces is er een voortdu-

rende wisselwerking tussen de tendensen naar verrecht-

sing en autoritarisme enerzijds en de zweepfunctie van een 

openlijk extreemrechtse partij anderzijds.

 60 De geschiedenis herhaalt zich niet precies op dezelfde 

manier. Maar we moeten er wel lessen uit trekken om meer 

26 De politieke term ‘reactie’ staat voor de krachten die zich verzetten tegen 

veranderingen en sociale vooruitgang. Bovendien willen ze terugkeren naar 

het verleden en verworvenheden afbreken.

27 Imperialisme = het proces waarbij kapitalistische landen hun macht in andere 

delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en/of 

economisch en politiek te overheersen ten voordele van hun monopolies. 

(Zie ook hoofdstuk 3 ‘Wij kiezen voor vrede’.)

28 Autoritaire maatregelen = het tegenovergestelde van democratische 

maatregelen. Het zijn onderdrukkende maatregelen die mogelijkheden van 

sociaal verzet of oppositie voeren afbreken.
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inzicht te hebben in de politieke processen van vandaag. Ook 

nu zien we een dubbel proces waarbij steeds meer democra-

tische ruimte wordt ingeperkt en de publieke opinie tege-

lijk stap voor stap wordt gewonnen voor het uiterst rechtse 

ideeëngoed.

 61 In heel wat landen krijgen klassieke politieke partijen zware 

klappen. De traditionele politieke kaste29 is in crisis en op 

verschillende plaatsen springen nieuwe en oude extreem-

rechtse partijen in het gat en presenteren zich als alternatief. 

In Frankrijk zien we dat met het Rassemblement National, 

voorheen Front National, van Marine Le Pen. In ons land gaat 

het in de eerste plaats om het Vlaams Belang, dat in Vlaande-

ren al verschillende decennia een motorfunctie vervult in de 

verspreiding van het extreemrechtse gedachtegoed.

 62 Het merendeel van de voorstellen uit het 70-puntenplan30 

van het Vlaams Blok, dat in 1992 door de pers terecht “een 

horrorprogramma” genoemd werd, is ofwel uitgevoerd door 

de traditionele partijen ofwel geen taboe meer. De ideolo-

gie van “eigen volk eerst” was in het begin van de jaren 1990 

nog marginaal. Maar ondertussen zijn racisme en xenofobie31 

alomtegenwoordig in onze samenleving. Die evolutie valt 

samen met dertig jaar van besparingen op sociale voorzie-

ningen en openbare diensten. Zo werd een schaarste gecre-

eerd aan sociale woningen, aan betaalbare ouderenzorg en 

aan zorg tout court en wordt het gemakkelijk een zondebok 

te vinden onderaan de maatschappelijke ladder. Dat racisme 

komt het establishment goed uit: mensen tegen elkaar 

opzetten onderaan de ladder om de verantwoordelijken aan 

de top buiten schot te houden. Het is de aloude methode van 

verdeel en heers om zo de werkende klasse te verdelen in 

29 Kaste = een gesloten sociale kring.

30 Het 70-puntenplan werd in 1992 door het Vlaams Blok opgesteld met 

als titel ‘Immigratie: de oplossingen. 70  voorstellen ter oplossing van het 

vreemdelingenprobleem’.

31 Xenofobie = een irreële angst voor alles wat vreemd, onbekend of ongewoon 

is.
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functie van de belangen van het grootkapitaal. Het is een van 

de cruciale functies van extreemrechts.

 63 Met de aanval op de arbeidersbeweging en de capitulatie32 

van de sociaaldemocratie voor het neoliberalisme zijn ook de 

sociaaleconomische en structurele analyses naar de achter-

grond verdwenen. Men kijkt niet meer naar de economische 

grondslag van de maatschappij, naar de economische belan-

gen en klassenbelangen, naar wie er beter wordt van welke 

politiek. Het begrip ‘klasse’ wordt ontdaan van zijn econo-

mische inhoud en herleid tot ‘dominantie’. In plaats van een 

nuchtere klassenanalyse komen allerlei ‘identitaire’ of ‘cul-

turele’ verschillen. Zo spreekt men niet langer van economi-

sche belangen, van structurele ongelijkheid of van de syste-

mische problemen van het kapitalisme. Die verschuiving van 

het discours en de taal is geen toeval. Ze volgt een strategie 

die sinds jaren is uitgewerkt in allerlei denktanks van Nieuw 

Rechts33 om steeds meer ideeën en concepten te laten door-

sijpelen bij alle traditionele partijen, in de grote media en in 

heel de samenleving.

 64 Ondertussen heeft extreemrechts een taakverdeling uit-

gewerkt. Er zijn de officiële extreemrechtse partijen die er 

alles aan doen om salonfähig34 te worden, zich in maatpak 

hebben gestoken, een nieuw kleedje hebben aangepast en 

een nieuwe taal spreken die onschuldig lijkt maar niet is. De 

bedoeling is het cordon sanitaire tegen extreemrechts te 

laten sneuvelen in Vlaanderen en in 2024 mee aan de macht 

te komen op lokaal en Vlaams niveau. Daarnaast laat men de 

brutaalste fascistische haatzaaierij over aan satellietorga-

nisaties zoals Schild en Vrienden of Voorpost, aan extreem-

32 Capitulatie = overgave.

33 Nieuw Rechts, ook ‘La Nouvelle Droite’ genoemd = een extreemrechtse 

politieke beweging en filosofie die eind jaren zestig in Frankrijk ontstond. 

De beweging kant zich tegen de waarden van de Verlichting, tegen gelijk-

heid en universele mensenrechten. Ook vandaag nog baseren verschillende 

extreemrechtse partijen, Alt-right en rechts-identitaire bewegingen zich op 

de ideeën van Nieuw Rechts.

34 Salonfähig = sociaal aanvaard.
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rechtse blogs zoals PAL NWS (de samenwerking tussen ’t Pal-

lieterke en SCEPTR) of Breitbart News, en aan satirische sites 

zoals ’t Scheldt. Zo loopt extreemrechts op twee benen: 

salonfähig enerzijds, rauw en gewelddadig anderzijds.

 65 Overal proberen extreemrechtse elementen de publieke 

ruimte te veroveren. Dat gaat samen met het verstoten van 

zondebokken, syndicalisten, marxisten en allerlei politieke 

tegenstanders uit de publieke ruimte. Paramilitaire organisa-

ties houden in heel Europa trainingskampen voor extreem-

rechtse jongeren. En aan de Hongaarse en Griekse grenzen 

jagen fascistische milities op vluchtelingen, al dan niet met 

medeweten van de officiële politie. Collusie,35 heet dat.

 66 Extreemrechts vangt, in het belang van de reactionairste 

kringen van de elite, de mensen op die zich ontgoocheld van 

de traditionele partijen afwenden. Het richt die ontgooche-

ling niet naar boven maar stampt naar onder. Dat gebeurt op 

een slimme manier. De wolf omhult zich in een schapenvacht 

en zo doet extreemrechts zich overal in Europa voor als een 

beweging van het anti-establishment. Overal steelt het soci-

ale programmapunten van authentiek links. Ook dat is niet 

nieuw in de geschiedenis. De essentie van het fascisme is de 

creatie van een massabeweging via sociale, nationalistische 

en racistische demagogie.36 Extreemrechts speculeert op 

de diepe teleurstelling van de mensen in de traditionele par-

tijen en instellingen. Maar er is een levensgrote tegenstelling 

tussen het discours van extreemrechts en zijn praktijk. Het 

eet zelf uit de hand van het grote geld en verdedigt actief de 

politiek van het grootkapitaal. De extreemrechtse partijen 

zijn alternatieve establishmentspartijen die in de wachtka-

mer klaar gehouden worden voor de macht.

35 Collusie = verdoken samenwerking, in dit geval tussen extreemrechtse 

milities en de officiële politie.

36 Demagogie = de kunst van mensen te leiden of misleiden door retorische 

middelen.
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 We streven naar een brede 
antifascistische strijd

 67 Het is tijd om extreemrechts opnieuw te ‘abnormaliseren’, 

te ontmaskeren en te bestrijden. Het fascisme heeft altijd 

geleid tot de grootste misdaden tegen de menselijkheid, 

tot concentratiekampen voor vakbondsmensen, marxisten, 

socialisten, zigeuners, holebi’s en transgender personen en 

alle andersdenkenden. Het heeft geleid tot de genocide op 

zes miljoen joden, tot de moord op meer dan twintig miljoen 

mensen in het oosten van Europa en tot een misdadige oor-

log waarin zestig miljoen mensen het leven lieten.

 68 Het is tijd om het antifascisme in ere te herstellen. De kamp-

beul van Breendonk, dat is niet hetzelfde als de gemartelde 

antifascist die er geëxecuteerd werd. Waar wordt nog ver-

teld over communisten als Julien Lahaut, de Luikse commu-

nist die in mei 1941 de staking van de 100.000 leidde tegen de 

nazi-bezetter, en nadien naar het concentratiekamp Neuen-

gamme werd afgevoerd, waar hij opnieuw de geest van ver-

zet deed leven en hij de bijnaam kreeg ‘de man met de zon 

in zijn zak’? Over Piet Akkerman, de Antwerpse communist 

die stakingen leidde in de diamantsector en als antifascist 

het leven liet bij de Internationale Brigades in Spanje? Of over 

Gilberte Borgers, die tijdens de bezetting vrouwenstakingen 

organiseerde en door de nazi’s onthoofd werd? De weer-

stand en het verzet moeten de plaats krijgen in de geschie-

denis die ze verdienen.

 69 Het antifascisme van vandaag dient opnieuw naar de eco-

nomische analyse te grijpen, naar de structurele ongelijk-

heden en naar de systemische problemen. De concentratie 

van kapitaal wordt steeds groter, de monopolies eisen hun 

alleenheerschappij almaar nadrukkelijker op. De democrati-

sche ruimte wordt beperkt en 0,1 procent van de bevolking 

controleert vandaag in de wereld evenveel rijkdom als de 

90 procent armsten. Nu de klassentegenstellingen zulke pro-

porties aannemen, moeten we zorgen dat de nuchtere eco-

nomische analyses weer centraal staan. Links moet opnieuw 



40

W
ij

 k
ie

ze
n

 v
o

o
r 

a
n

ti
fa

s
c

is
m

e

2 2

streven naar sociale zekerheid, rechtvaardigheid en zeggen-

schap voor de miljoenen werkende mensen en uitgaan van 

een politiek van de brede werkende klasse, die de rijkdom van 

de samenleving maakt.

 70 Mensen uit de werkende klasse hebben het moeilijk, ze zien 

zekerheden verdwijnen, missen emanciperende en ideolo-

gische aanknopingspunten en zoeken een uitweg. In plaats 

van hen met een opgeheven schoolmeestervingertje de les 

te lezen over de zogenaamde waarden van de kapitalistische 

democratie of burgerzin, moet links hun gerechtvaardigde 

bekommernissen vastnemen, politiseren, met elkaar ver-

binden en tot verzet omsmeden, in een radicaaldemocrati-

sche richting. Extreemrechts kan niet bekampt worden van-

uit een politieke kaste die elke geloofwaardigheid verloren 

heeft of vanuit het behoud van een oude wereld die afsterft. 

De strijd tegen extreemrechts kadert in een bredere strijd 

voor een andere wereld, gebaseerd op gelijkheid, respect en 

solidariteit.

 71 Gelijkheid, respect, samen-leven, solidariteit, internationa-

lisme en rationaliteit37 zijn kernwaarden van ons socialistisch 

wereldbeeld. Extreemrechts heeft een wereldbeeld dat op 

alle essentiële punten het tegendeel voorstaat: racisme, 

chauvinisme, elitisme, seksisme, ongelijkheid en anti-ratio-

naliteit. De strijd gaat tussen die wereldvisies.

 72 Socialistisch bewustzijn groeit door actie en mobilisatie. 

Door een mondige arbeidersbeweging, de kernmacht tegen 

extreemrechts. Door actieve jongeren, die hun stem laten 

horen en voor de idealen van solidariteit en gelijkheid opko-

men. Door de antiracistische beweging, die opkomt tegen 

elke discriminatie en het racistisch vergif bestrijdt. Door de 

strijdbare vrouwenbeweging en de LGBT+ beweging, die de 

seksistische, machistische, patriarchale en homofobe ideeën 

van uiterst rechts bekampen. Door de klimaatbeweging, die 

opkomt tegen het klimaatscepticisme van extreemrechts. 

37 Rationaliteit = houding die de rede en de wetenschap centraal zet.
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Door de vredesbeweging, die het nationalisme, de militarise-

ring en de oorlogszucht bekampt. Al deze bewegingen voe-

ren strijd tegen extreemrechts. Het is zaak die bewegingen 

te verbinden in een breder antifascistisch geheel dat zelf een 

maatschappelijk alternatief biedt: het socialis me.
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Wij kiezen  
voor vrede
 
Stellingen:

 ˩ De Verenigde Staten van 
Amerika zijn een tanende 
supermacht

 ˩ De opmars van China zorgt voor 
toenemende zenuwachtigheid 
in het Westen

 ˩ We kanten ons tegen een 
nieuwe koude oorlog en kiezen 
voor vrede
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De Verenigde Staten van Amerika  
zijn een tanende supermacht

 73 Na de Tweede Wereldoorlog vestigden de Verenigde Sta-

ten van Amerika zich als onbetwiste westerse supermacht, 

en sinds het verdwijnen van de Sovjet-Unie werden ze zelfs 

de enige wereldmacht tout court. Die suprematie38 mani-

festeerde zich economisch met de ontplooiing van de Ame-

rikaanse buitenlandse handel en investeringen, waar het 

wereldwijde netwerk van de Amerikaanse monopolies uit 

gegroeid is, en met de hegemonie39 van de dollar als inter-

nationale munt. Tijdelijk was er een tegengewicht met de 

Sovjet-Unie en met de dekolonisatie-bewegingen en de 

bevrijdingsstrijd in de derde wereld, maar militair bleven de 

Verenigde Staten heer en meester. Overal kwamen ze tus-

sen om onafhankelijke of revolutionaire ontwikkelingen in de 

kiem te smoren of te onderdrukken, al dan niet in het kader 

van de Navo40, het militair bondgenootschap waar ons land 

een prominent lid van is.

 74 Vandaag verschuift het zwaartepunt van de wereldecono-

mie naar Azië, waar China zijn opmars voortzet. Sinds de val 

van de Sovjet-Unie in 1991 is China het eerste land met het 

poten tieel de heerschappij van het westerse kapitalisme te 

bedreigen. Volgens de Wereldbank heeft China de Europese 

Unie en de Verenigde Staten economisch al enkele jaren inge-

haald en voorbijgestoken.41 Tussen 2008 en 2018 verdub-

belde het land zijn bbp42 per hoofd van de bevolking terwijl er 

in de Verenigde Staten en in de Europese Unie in die periode 

nauwelijks een tiende bijkwam. Ook de coronacrisis heeft 

38 Suprematie = oppergezag, oppermacht.

39 Hegemonie = overwicht, overheersing.

40 Navo = Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Navo is een militair 

bondgenootschap van dertig landen uit Noord-Amerika en Europa. (Zie ook 

voetnoot 25.)

41 Gemeten volgens hun bruto binnenlands product (bbp, zie hieronder), aange-

past voor koopkracht.

42 Bbp = bruto binnenlands product, het totaal van goederen en diensten op 

een jaar in een land geproduceerd.
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dat nog eens duidelijk gemaakt: in 2020 kenden de westerse 

economieën een forse krimp, maar China bleef economisch 

verder groeien.

 75 Niet alleen de omvang van de Chinese ontwikkeling bedreigt 

de Amerikaanse suprematie, maar ook het groeiende tech-

nologische gewicht van China. Tot nog toe bepaalde de 

westerse hightech43, die van Silicon Valley voorop, de 

standaarden, procedures en beveiligingssystemen in de 

informatie- en communicatietechnologie. De snelle weten-

schappelijke en technologische opgang van China door-

breekt dat monopolie.

Een koude oorlog kan heetlopen

 76 Dat het wereldleiderschap van de Verenigde Staten onder 

druk staat, zorgt in de leidende kringen van Washington voor 

grote zenuwachtigheid. Het Witte Huis bestempelt China 

en Rusland als de grootste bedreigingen. Rusland heeft nog 

altijd een groot militair potentieel en is rijk aan grondstof-

fen. Vooral elk mogelijk partnership van Moskou met Peking 

baart de VS zorgen.

 77 Van Bush tot Biden, onafgebroken domineert de vaste wil 

om de leiderspositie in de wereld niet op te geven.44 De Ver-

enigde Staten beantwoorden de opgang van China dan ook 

met een toenemende agressiviteit. De tanende supermacht 

gebruikt daarvoor een breed arsenaal aan middelen. Econo-

misch was er al de handelsoorlog met heffingen en quota 

op de invoer van Chinese producten. Daar komt nu de oplo-

pende strijd om het leiderschap in de hightech ontwikke-

ling en productie bij, en die is strategisch belangrijk. Er is een 

43 Hightech = spitstechnologie. Het begrip wordt vandaag onder meer gebruikt 

voor de industrie van de micro-elektronica.

44 Dit werd onder president Bush Jr. vastgelegd in het manifest Project for a 

New American Century. Onder president Obama kwam er de Pivot to Asia: 

de VS concentreerden hun aandacht op Azië om China te counteren. Onder 

Trump geraakten de handelsoorlog en de technologieoorlog met China in 

een stroomversnelling.
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verhoogde Amerikaanse militaire aanwezigheid aan China’s 

grenzen, met oorlogsbodems, verkenningsvliegtuigen, spio-

nagedrones, mili taire manoeuvres en basissen. En er zijn de 

anti-Chinese acties op politiek-diplomatiek vlak en de ideo-

logische oorlogsvoering.

 78 Alle middelen zijn goed om deze nieuwe koude oorlog45 aan 

te blazen, te beginnen met het demoniseren van de tegen-

stander. De Verenigde Staten hebben een krasse staat van 

dienst inzake grijze en zwarte propaganda46 tegen landen 

en regimes die hen niet zinnen. Leugens over massavernie-

tigingswapens gingen de oorlog tegen Irak in 2003 vooraf. 

Leugens over slachtpartijen en massaverkrachtingen moes-

ten ook de oorlog tegen Libië in 2011 rechtvaardigen. Feiten 

worden telkens verdraaid, uitvergroot of overdreven om 

sancties en interventies te rechtvaardigen.

 79 Het is inherent aan een koude oorlog de spanning tussen 

kampen op te drijven. Een koude oorlog kan vroeg of laat ont-

vlammen in een open militair conflict. Rechtstreeks tussen 

de betrokken grootmachten of onrechtstreeks met lokale of 

regionale oorlogen van bondgenoten van een grootmacht, 

wat heet de ‘proxy wars’. Het is een gevaarlijk spel.

 80 De militaire expansie van de Verenigde Staten en de Navo 

voorspelt dan ook niet veel goeds. De naam ‘Navo’ geeft aan 

dat de reikwijdte van deze militaire alliantie ‘het Noorden van 

de Atlantische Oceaan’ zou zijn. Maar vandaag wijst de Navo 

ongegeneerd naar China, aan de andere kant van de aardbol, 

als nieuwe gemeenschappelijke vijand. Washington heeft 

45 De Koude Oorlog = periode van oplopende spanning, conflicten, propaganda 

en wapenwedloop in de jaren 1950-1990 tussen de kapitalistische ‘westerse’ 

wereld en de militaire alliantie Navo enerzijds, en het socialistische blok van 

de Sovjet-Unie en de Oost-Europese socialistische landen anderzijds.

46 Grijze propaganda = valse informatie op basis van een combinatie van leugen 

en waarheid, waarbij de bron in het ongewisse wordt gelaten. Zwarte propa-

ganda = valse informatie die lijkt van een bepaalde bron afkomstig te zijn 

maar in feite van een andere partij afkomstig is. Het doel hiervan is het zwart-

maken, demoniseren of belachelijk maken van de andere partij.
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ook de Quad47 afgestoft, een losse militaire samenwer-

king van de Verenigde Staten met Australië, Japan en India. 

Deze Quad wordt nu gehypet als ‘een nieuwe Navo’, voor het 

gebied Azië-Stille Oceaan, en is gericht tegen China.

 81 De Verenigde Staten hebben het sterkste leger ter wereld. 

Zij besteden meer aan militaire uitgaven dan de volgende tien 

landen in het rijtje samen.48 In 2019 gaven zij drie keer meer 

uit aan defensie (720 miljard dollar) dan China. De VS hebben 

over heel de planeet troepen, wapentuig, gevechtsvliegtui-

gen, kernbommen en oorlogsvloten gestationeerd. 250.000 

Amerikaanse militairen zijn gelegerd in 160  landen, in alle 

continenten. De militaire interventies en oorlogen waar 

de Verenigde Staten sinds 11 september 2001 bij betrokken 

waren, hebben naar schatting 800.000 doden geëist. Tegen 

deze oorlogen en militarisering is er ook in de VS een sterke 

protestbeweging.

 82 De drang naar imperialisme49 en oorlog zit ingebakken in de 

logica van het kapitalisme. Bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog, een eeuw geleden, zag Lenin vijf fundamen-

tele kenmerken van het imperialisme, die vandaag verba-

zend actueel blijven: (1) De productie en het kapitaal zijn zo 

sterk geconcentreerd in steeds minder handen, dat er grote 

monopolies ontstaan. (2)  Het bank- en industrieel kapitaal 

versmelten tot een nog machtiger ‘financierskapitaal’. (3) In 

plaats van de eenvoudige uitvoer van goederen, krijgt de uit-

voer van kapitaal (buitenlandse investeringen en leningen) de 

overhand. (4) De grote monopolies van kapitalisten verdelen 

de wereld onder elkaar. (5)  De territoriale verdeling van de 

47 Quad = Quadrilateral Security Dialogue, of ‘Veiligheidsdialoog tussen vier 

partijen’.

48 Dat zijn China, India, Rusland, Saoedi-Arabië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea en Brazilië.

49 Imperialisme = het proces waarbij kapitalistische landen hun macht in andere 

delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en/of 

door gebieden economisch of politiek te overheersen, ten voordele van hun 

monopolies.
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wereld tussen de grootste kapitalistische mogendheden is 

voltooid.50

 83 Het kapitalisme ontwikkelt zich niet harmonieus maar onge-

lijkmatig. Reusachtige multinationals zijn driftig op zoek naar 

grondstoffen, nieuwe afzetmarkten en arbeidskrachten. Zo 

willen zij hun dominantie uitbouwen tot een monopolie en 

hun aandeelhouders nog meer dividenden uitkeren. Het gaat 

om een bitse concurrentie tussen gigantische privéonderne-

mingen die daarbij ondersteund worden door de betrokken 

kapitalistische staten. Dat vertaalt zich in handelsconflicten, 

economische oorlogsvoering en uiteindelijk militaire con-

frontaties. “Het kapitalisme draagt de oorlog in zich zoals de 

donderwolk de bliksem”, zei de Franse socialistische voor-

man Jean Jaurès, die vermoord werd aan de vooravond van 

de Eerste Wereldoorlog.

De opmars van China zorgt voor 
toenemende zenuwachtigheid in  
het Westen

 84 China steekt zijn ambities om nadrukkelijker op het wereldto-

neel aanwezig te zijn niet onder stoelen of banken. Het stelt 

samenwerking voor met de landen die dat wensen, volgens 

de principes van vreedzame coëxistentie51 en wederzijds 

voordeel52. Dat moet leiden naar een ‘multipolaire wereld’53 

waarin landen zich aaneen sluiten in allerlei samenwerkings-

verbanden en zo beletten dat één supermacht – lees: de Ver-

enigde Staten – het geheel kan overheersen.

50 Lenin [januari-juni 1916], Het imperialisme als hoogste stadium van het kapi-

talisme, Amsterdam, Pegasus, 1978.

51 Vreedzame coëxistentie = vreedzaam ‘samen-bestaan’ van regimes met een 

verschillend politiek karakter.

52 Wederzijds voordeel = de zogenaamde ‘win-win’, bij relaties halen beide 

partners er voordeel uit.

53 Multipolaire wereld = een wereld waarin de internationale betrekkingen 

economisch en politiek niet door één land of machtscentrum gedomineerd 

worden, maar door verschillende landen of machtscentra.
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 85 Een belangrijk initiatief in die richting was de BRICS-samen-

werking tussen vijf groeilanden: Brazilië, Rusland, India, China 

en Zuid-Afrika. In de Shanghai Cooperation Organisation 

vormt de samenwerking van China met Rusland de spil. Sinds 

2013 rolt Beijing zijn strategische initiatief van de nieuwe 

Zijderoutes uit, te land en ter zee, waarmee het zijn inves-

teringen en handel met Centraal-Azië, Europa en Afrika wil 

stimuleren.54

 86 China lijkt voor veel landen, vooral in het Zuiden, een aan-

trekkelijke partner. Het heeft samenwerkingsakkoorden met 

46 Afrikaanse landen en is de belangrijkste nieuwe handels- 

en investeringspartner van Afrika geworden. Chinese lenin-

gen en investeringen gaan vooral naar infrastructuurwerken: 

wegen, spoorlijnen, havens, distributie van energie en water. 

China kent meestal zachte leningen toe, met een zeer lage 

intrest en op lange termijn. Dat staat in schril contrast met de 

harde leningen en voorwaarden die de kapitalistische landen 

‘verlenen’. Aan de Chinese leningen zijn ook geen eisen voor 

neoliberale hervormingen verbonden, zoals wel het geval is 

bij de beruchte Structurele Aanpassingsprogramma’s die het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) als voorwaarde oplegt 

voor leningen. In zo’n aanpassingsprogramma’s verplicht 

het IMF landen uit het Zuiden om openbare diensten zoals 

gezondheidszorg of publieke infrastructuur zoals luchtha-

vens te privatiseren. Dat gebeurt niet bij Chinese leningen. In 

2020 en 2021 kende China een schuldverlichting van 6,5 mil-

jard euro toe aan 23 landen, waaronder 16 Afrikaanse.

 87 Wanneer een nieuwe wereldspeler opduikt en de oude 

patronen doorbreekt, gaan daar onvermijdelijk spanningen 

mee gepaard. Zolang de Afrikaanse economie onvoldoende 

toegevoegde waarde voortbrengt en vooral afhankelijk 

blijft van de uitvoer van grondstoffen en de invoer van con-

54 China noemt dit het Belt and Road Initiative: een riem van landroutes via 

Centraal-Azië, Rusland en het Midden-Oosten tot Europa en van een zeeroute 

langs de Indische Oceaan naar Djibouti in Afrika en zo via het Suezkanaal naar 

Europa.
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sumptiegoederen, kan ze moeilijk van de grond komen. Toch 

is de Chinese optie voor Afrika globaal een alternatief tegen-

over de Europese en Amerikaanse multinationals. De nieuwe 

economische speler doorbreekt de monopolie-positie van 

het Westen, biedt meer ruimte om gunstig te onderhande-

len en meer kansen op een onafhankelijk ontwikkelingspad. 

Het valt af te wachten of dat daadwerkelijk gebeurt, en uit-

eindelijk zal de politieke en economische ontwikkeling van 

Afrika in de eerste plaats van de Afrikaanse landen en volke-

ren zelf moeten komen.

 88 De integratie van de Chinese economie in de globale kapi-

talistische wereldeconomie roept vragen op. Bij overna-

mes en investeringen in het buitenland, ook in Europa, laten 

grote Chinese privébedrijven zich gelden als gewone kapi-

talistische ondernemingen, gedreven door eigenbelang en 

winstbejag. Toch is China niet imperialistisch en is het geen 

kolonisator. Dat is fundamenteel anders dan de Europese 

Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Die hebben hun 

macht opgebouwd door kolonisatie, onderdrukking, plun-

dering van grondstoffen en militaire interventies, met cata-

strofale sociale, economische en politieke gevolgen voor de 

betrokken landen in het Zuiden. Heel veel van de schrijnende 

armoede, ongelijkheid, onderontwikkeling en quasi-perma-

nente humanitaire crisis in grote delen van de continenten 

van het Zuiden is op rekening van het westers imperialisme 

te schrijven. Die situatie wordt vandaag nog steeds gemini-

maliseerd of ontkend in het Westen.

 89 In eigen land haalde China in veertig jaar tijd met grote open-

bare investeringen, ontwikkelingsprogramma’s en sociale 

programma’s 800 miljoen mensen uit de armoede. António 

Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 

spreekt van “de grootste verwezenlijking tegen armoede in 

de geschiedenis”.

 90 China heeft net als enkele andere Aziatische landen de 

coronapandemie bedwongen met een geïntegreerd gezond-

heidssysteem en met een doortastende aanpak en mobilisa-
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tie op alle niveaus. Het kon bij de uitbraak van de pandemie 

de economie op korte tijd oriënteren naar het lenigen van de 

gezondheidsnoden.

 91 Als laatkomer inzake industriële ontwikkeling is China in 

 absolute cijfers nog steeds de grootste vervuiler van de 

planeet, met een hoog steenkool- en olieverbruik. Van-

daag heeft het land zich wel opgewerkt tot wereldleider in 

zonne- en windenergie en in andere groene energiebronnen, 

en voert het een ambitieus plan uit om tegen 2060 koolstof-

neutraal te zijn.

 92 Op binnenlands vlak heeft China een hybride55 systeem, met 

grote verwezenlijkingen en ernstige problemen. Het ‘soci-

alisme met Chinese kenmerken’ is niet eenduidig. De uit-

bouw van ‘een hoogwaardig marktsysteem’ is een officiële 

Chinese beleidsdoelstelling. Daardoor worden zelfs essen-

tiële sectoren zoals de gezondheidszorg opengesteld voor 

private commerciële mededinging. China kent zeepbellen 

in de immobiliën en problemen met banken en beurzen, al 

probeert de overheid die te reguleren. Met de ‘socialistische 

markteconomie’ heeft zich een laag van superrijke kapitalis-

tische privéondernemers gevormd.

 93 De spectaculaire vooruitgang van de laatste decennia waar-

mee het land zich uit de feodaliteit en de onderontwikkeling 

gewerkt heeft, kon er maar komen door de actieve maat-

schappelijke participatie van de bevolking. Wijkcomités en 

sociale hulpteams zagen we ook aan het werk in de corona-

crisis. Maar wat andere democratische rechten betreft zijn 

er ernstige vragen. In de strijd tegen terrorisme, geweldda-

dig separatisme en extremisme worden drastische repres-

sieve maatregelen genomen. En het intensief gebruik van 

hoogtechnologische informatica- en communicatiemidde-

len houdt, net zoals elders in de wereld, gevaren in voor het 

recht op privacy.

55 Hybride = kruising tussen twee of meerdere soorten of genres die wezenlijk 

van elkaar verschillen.
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We kanten ons tegen een nieuwe  
koude oorlog en kiezen voor vrede

 94 China is dus niet ons model van socialisme, en er rijzen veel 

vragen over de verdere ontwikkeling van dat land. Maar de 

koude oorlog tegen China die door de Verenigde Staten 

wordt aangejaagd, kan ons niet onverschillig laten. De nieuwe 

koude oorlog vormt een gevaar voor de vrede overal ter 

wereld. Het zorgt voor een militarisering van hele samenle-

vingen, die ook bij ons ten koste zal gaan van democratische 

ruimte voor strijdbare vakbonden en mondige actiebewe-

gingen. Bovendien slorpt een koude oorlog massa’s geld op, 

en wat naar militaire uitgaven gaat, kan niet naar sociale uit-

gaven gaan. Kortom: in de oorlog is het de werkende klasse 

die het gelag betaalt voor de belangen van de heersende 

klasse. Natuurlijk zijn we dan bekommerd over welke positie 

ons land en de Europese Unie in deze kwestie innemen.

 95 De Europese Unie gaat prat op haar ambitie een sterke 

wereldmacht te worden. Een imperialistische macht wel-

teverstaan, om grondstoffen en afzetmarkten te veroveren 

voor de eigen multinationals. Het Europese establishment 

ziet Afrika nog altijd als ‘de achtertuin van Europa’ waar de 

Europese landen het recht hebben gezamenlijk militair in te 

grijpen. Over de manier waarop zijn de Europese elites ver-

deeld. Sommigen willen koste wat het kost in het kielzog van 

de Verenigde Staten blijven, ook als dat betekent meestap-

pen in een nieuwe koude oorlog. Anderen willen een meer 

onafhankelijke lijn volgen. Maar allen willen ze een beleid 

dat op de eerste plaats de economische en geostrategi-

sche belangen van het Europese grootbedrijf steunt, in een 

neo-imperialistische politiek.

 96 Washington eist dat de Navo-bondgenoten hun militaire uit-

gaven verhogen. De Navo-doelstelling om twee procent van 

het bbp aan militaire uitgaven te spenderen komt voor België 

neer op een stijging van jaarlijks vijf miljard euro. Via de Navo 

en de Europese verdragen is de Europese wagon vastgeklon-

ken aan de Amerikaanse locomotief.
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 97 De Verenigde Staten zetten de landen van de Europese Unie 

onder druk om een vijandige houding aan te nemen tegen 

China en tegen Chinese investeringen in Europa. Het inves-

teringsakkoord van eind 2020 tussen China en de Europese 

Unie botste meteen op de woede van de Verenigde Staten. 

Washington nam daarbij Europese politieke krachten op 

sleeptouw die meegaan in de opruiende retoriek en maat-

regelen van de koude oorlog. Maar waarom zou Europa 

Washington slaafs volgen in zijn nieuwe koude oorlog, zijn 

militarisering, zijn agressieve allianties? De Europese Unie en 

de Europese landen kunnen ervoor kiezen om het eenzijdige 

bondgenootschap met de Verenigde Staten los te laten en 

de Navo de rug toe te keren.

 98 De internationale verhoudingen vormen een van de domei-

nen die tonen hoezeer het kapitalistische wereldsysteem 

onder spanning staat. Blijvende vrede kan er maar komen in 

een wereld die niet op concurrentie en winst is gebaseerd, 

maar op samenwerking en solidariteit, op politieke en eco-

nomische democratie, op het invullen van de sociale en eco-

logische noden, op het socialisme.

 99 Met dat perspectief zetten wij ons in voor internationale 

verhoudingen en initiatieven die de conflicten, de interven-

ties, de militarisering en de oorlogsdreiging beteugelen en 

verhinderen. Het is belangrijk dat de werkende klasse en de 

jongeren zich engageren tegen imperialisme en oorlog. Ze 

kunnen een brede vredesbeweging mee vorm geven, zoals 

in de jaren  ’80 toen honderdduizenden op straat kwamen 

tegen de kernraketten, de bewapeningspolitiek en de toen-

malige koude oorlog.

 100 Wij kanten ons tegen de gevaarlijke polarisatiepolitiek die 

de Verenigde Staten overal willen opleggen. We kiezen voor 

internationale samenwerking op voet van gelijkheid, voor 

vreedzame coëxistentie, voor niet-inmenging en voor respect 

voor het Handvest van de Verenigde Naties. Het is een keuze 

voor conflictpreventie en -beheersing op basis van het inter-
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nationaal recht, met diplomatie en dialoog. Die keuze biedt de 

beste kansen voor sociale vooruitgang, de klimaatrevolutie, 

democratie, internationale solidariteit en vrede.
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Wij kiezen voor 
het klimaat
Stellingen:

 ˩ Het groene kapitalisme zal het 
klimaat niet redden

 ˩ Klimaatscepticisme en 
klimaatelitisme staan een 
oplossing in de weg

 ˩ Wie het klimaat wil redden zal 
uit het marktdenken moeten 
treden
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 101 Sinds de ontdekking van de stoommachine en de ontwikke-

ling van het kapitalisme zijn fossiele brandstoffen als steen-

kool, olie en aardgas in sneltempo bovengehaald en verbrand. 

De race naar alsmaar hogere winsten bracht kolossale hoe-

veelheden broeikasgassen56 in de atmosfeer57. Tot vandaag 

blijft die uitstoot stijgen.

 102 Door de uitstoot van broeikasgassen verandert ons klimaat 

zienderogen. België kreeg in de zomer van 2021 te kampen 

met ongeziene overstromingen die zonder klimaatveran-

dering niet mogelijk waren geweest. Ook hittegolven en 

droogteperiodes zien we steeds vaker en heviger terugko-

men. De hogere temperaturen doen poolkappen en gletsjers 

smelten, waardoor de zeespiegel stijgt. Over de hele planeet 

groeien de tekorten aan water en voedsel als gevolg van de 

impact van het veranderende klimaat. Nu al zijn er miljoenen 

klimaatvluchtelingen. Als we vandaag niet drastisch ingrij-

pen, stevent de mensheid af op planetaire catastrofes die 

vooral de werkende klasse en de meest kwetsbaren zullen 

treffen.

 103 Elk ernstig klimaatbeleid begint met het besef hoe ernstig 

en hoogdringend de situatie is en hoe groot de omvang van 

de te leveren inspanningen. “Code rood voor de mensheid”, 

zo noemden de Verenigde Naties het laatste klimaatrapport 

van het IPCC58. Zelfs wanneer we de opwarming van de aarde 

kunnen beperken tot 1,5 graad zijn de gevolgen onomkeer-

baar. De eerstkomende jaren zijn cruciaal voor het nemen 

van maatregelen om de dreigende natuurrampen enigszins 

onder controle te krijgen. Er is geen tijd te verliezen.

56 Broeikasgassen = gassen die een opwarmend effect hebben op het klimaat, 

zoals CO2.

57 Atmosfeer = de laag gassen die onze planeet bedekt.

58 IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change. Het IPCC is de weten-

schappelijke organisatie van de Verenigde Naties die risico’s van klimaat-

verandering evalueert.
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Het groene kapitalisme zal het  
klimaat niet redden

 104 De oplossingen om de opwarming van het klimaat tegen te 

gaan bestaan. Daarvoor zijn massale investeringen nodig in 

een transitie59 die duurzaam is voor mens en natuur. Maar het 

kapitalisme verhindert de radicale breuk die daarvoor nood-

zakelijk is.

 105 Grote private monopolies bepalen waarin en wanneer geïn-

vesteerd wordt. Ze nemen hun winstkansen daarbij als eer-

ste maatstaf, niet de overleving van de mensheid. De grote 

baas van oliegigant Total, de heer Patrick Pouyanné, zegt 

onomwonden waar het op staat: “Wat de aandeelhouders 

het liefst willen is de duurzaamheid van onze dividenden.” 

Hun zorg is de duurzaamheid van de winst, niet de duur-

zaamheid van de planeet.

 106 Voor de reuzen van de fossiele energie, de verenigde olie-, 

gas- en steenkoolmagnaten met hun enorme financiële 

belangen, zijn de voorraden in de ondergrond goed voor dui-

zenden miljarden euro’s aan potentiële winst. Niet moeilijk 

dat ze die grondstoffen niet in de bodem willen laten zitten. 

Een groeiend aantal kapitalisten ziet wel mogelijkheden in 

duurzame technologieën, maar alleen met de belofte van 

nog meer winstgevende ‘groene’ markten en massale over-

heidssubsidies. Heel het klimaatbeleid van de traditionele 

politieke partijen, met inbegrip van de groenen, is gericht op 

de uitbouw van die nieuwe ‘groene markt’. Vertrouwen op de 

markt, dat is de weg voor het klimaatbeleid die onze rege-

ringen al jaren bewandelen. De liberalisering van de ener-

giemarkt, het systeem van de handel in emissierechten60 

en het voortdurend hameren op ieders individuele verant-

woordelijkheid: dat alles heeft tot niets geleid. Zo hebben we 

59 Transitie = overgang van de ene naar de andere toestand.

60 Emissiehandel = de markt waarop bedrijven rechten voor de uitstoot van 

broeikasgassen onder elkaar kunnen verhandelen.
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kostbare jaren verloren terwijl de wereldwijde CO2-uitstoot 

bleef stijgen.

 107 Toch blijft de voorgestelde oplossing tot op vandaag, nu er 

geen minuut tijd meer te verliezen is, nog altijd dezelfde. 

Of het nu gaat om de Green Deal61 van de Europese Com-

missie of om nationale klimaatplannen: onze overheden 

storten massa’s geld op de rekeningen van de grote private 

monopolies. In plaats van zelf te investeren in hernieuwbare 

energie of openbaar vervoer, sluizen ze de beschikbare mid-

delen door naar de privésector zodat die een marktaandeel 

kan veroveren en winst kan maken in de ‘groene economie’. 

Het grootbedrijf rekent op die financiële steun om ‘Euro-

pese kampioenen’ van de ecologische transitie te worden en 

nieuwe markten te veroveren.

 108  De weg van het ‘groene kapitalisme’ is niet alleen duur, maar 

ook alles behalve doeltreffend in de strijd tegen de opwar-

ming van de aarde. Duurzame toepassingen worden immers 

pas ingezet wanneer ze winst opleveren voor de aandeel-

houders. Er is geen centrale aansturing voor de massale 

investeringen die nodig zijn in isolatie, openbaar vervoer 

of een duurzame landbouw. De fundamentele aanpassin-

gen om fossiele brandstoffen in de grond te kunnen laten, 

worden uitgesteld zolang olie en gas meerwaarde blijven 

opleveren.

 109 De kosten van het groene kapitalisme verhaalt men via groene 

belastingen, CO2-taksen en prijsstijgingen op de huishou-

dens, zelfstandigen en kleine bedrijven. Omdat er geen reële 

sociale alternatieven worden voorgesteld, tasten de groene 

taksen en CO2-taksen het recht op mobiliteit, huisvesting en 

verwarming van de werkende klasse aan en ondergraven ze 

het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid.

61 Green Deal = een reeks initiatieven van de Europese Commissie voor een 

Europees klimaatbeleid.
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Klimaatscepticisme en klimaat
elitisme staan een oplossing in de weg

 110 We kunnen het klimaatprobleem enkel oplossen met een 

ambitieus plan. Dat zal er niet komen zonder sociale strijd 

door de werkende klasse. Twee stromingen staan die sociale 

en efficiënte oplossing in de weg: het klimaatelitisme en het 

klimaatscepticisme.

 111 Heel wat mensen proberen hun eigen impact op het kli-

maat te verminderen door zich duurzaam te verplaatsen en 

te voeden en duurzaam te wonen. Dat is positief, al zijn het 

keuzes die veel mensen niet kunnen maken. Maar vooral: een 

individuele aanpak zal niet volstaan om het tij te keren. Want 

hoe kunnen meer mensen de auto laten staan als het open-

baar vervoer stap voor stap wordt afgebouwd? Hoe kunnen 

gezinnen kiezen voor hernieuwbare energie als Engie en co 

de boel beduvelen met goedkope garanties van oorsprong62 

uit het buitenland? Er is een collectief kader nodig om indivi-

duele inspanningen te laten renderen.

 112 Het klimaatelitisme, dat is de politieke uitdrukking van het 

groene kapitalisme, berokkent de klimaatzaak grote schade. 

“Mijn collega’s zetten zich vooral af tegen dat elitisme”, zegt 

een arbeider. “Die taksen, die regeltjes, dat wijzen met de vin-

ger dat ze beter moeten doen… Voor hen is voor het klimaat 

zijn hetzelfde als voor extra taksen zijn. En dus zeggen ze 

foert.” Het klimaatelitisme is de politieke arm van het groene 

kapitalisme. Het voert een elitaire en moraliserende politiek 

tegenover de werkende klasse, terwijl het de grote vervui-

lers miljoenen toestopt. Zo duwt het de werkende klasse in 

de armen van rechts en extreemrechts die de realiteit van de 

klimaatverandering ook vandaag nog blijven ontkennen.

62 Garanties van oorsprong = een bewijs van oorsprong van hernieuwbare 

energie, dat verhandeld kan worden om niet-hernieuwbare energie te 

verkopen als hernieuwbaar.
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 113 Wereldwijd promoten extreemrechtse groepen het kli-

maatscepticisme. Ze surfen op het beleid van de traditionele 

partijen, die de kosten van de klimaatcrisis willen doorschui-

ven naar de werkende klasse. Ze maken mensen bang dat ze 

hun werk zullen verliezen door een ambitieus klimaatbeleid. 

Zo proberen ze een deel van de bevolking voor zich te winnen 

en de sociale beweging op te hitsen tegen de klimaatactivis-

ten en de jonge klimaatstakers. Maar in de realiteit houden ze 

de grote vervuilers de hand boven het hoofd terwijl de kli-

maatverandering steeds harder toeslaat.

 114 Klimaatelitisme en klimaatscepticisme sluiten elkaar niet uit, 

integendeel. Een deel van rechts erkent dan wel dat het kli-

maat verandert, maar ontkent de ernst van de zaak door de 

klimaatjongeren weg te zetten als ‘doemdenkers’ of te wijzen 

op het ‘debat’ over de invloed van de mens op het klimaat. Ze 

weigeren bovendien categoriek om gepaste actie te onder-

nemen, want ze willen de winsten van het grootbedrijf niet 

in gevaar brengen. Dat combineren ze met een blind geloof 

in de ‘greenspeak’63 van het grootbedrijf, en de kilometerhef-

fingen en lage emissiezones van het klimaatelitisme.

 115 Het enige mogelijke antwoord op de klimaatcrisis dat ook 

de werkende klasse kan enthousiasmeren en mobiliseren 

voor een leefbare planeet is een radicaal sociale klimaatpo-

litiek. De transitie naar een duurzame samenleving dient van 

meet af aan samen te gaan met een beleid van herverdeling 

en sociale vooruitgang. Met publieke investeringen in isolatie 

en betaalbare hernieuwbare energie, sterke openbare dien-

sten, en onderzoek en ontwikkeling van klimaatvriendelijke 

technieken. Dat betekent massale investeringen in duurzame 

tewerkstelling. Dat is wat we beogen met de vijf elementen 

van ons Red Five Plan. (Zie volgend hoofdstuk.)

63 Greenspeak = letterlijk ‘groenspraak’; milieudiscours.
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Wie het klimaat wil redden zal uit  
het marktdenken moeten treden

 116 De klimaatmarsen die wereldwijd miljoenen jongeren mobi-

liseren, zijn er in geslaagd het klimaat én klimaatrechtvaar-

digheid op de agenda te zetten. Van India tot Portugal zijn er 

mobilisaties tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. 

Voor een echt antwoord op de klimaatuitdagingen moeten 

we een totaal andere weg op. En die weg is onverenigbaar 

met het kapitalisme.

 117 De instorting van het klimaat voorkomen, vereist dat de 

maatschappij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

beperkt dankzij een sociale en rationele herverdeling. Maar 

het kapitalisme eist een grenzeloze accumulatie64, die de 

natuur uitput en de arbeid uitbuit. De oplossingen voor de 

klimaatuitdaging zijn niet te vinden binnen de grenzen van de 

markt. Integendeel. Het is de markt die ons heeft gebracht 

waar we nu staan.

 118 Een andere weg is mogelijk. Met bindende normen voor de 

uitstoot van broeikasgassen. Met een ecologische plan-

ning die voor de hele samenleving rationeel kan investeren 

in energie, transport, huisvesting, grondgebruik, landbouw, 

water… Met een ander economisch systeem, dat werkelijk 

duurzaam is, buiten de krijtlijnen van de markt.

 119 De klimaatverandering kan bovendien een katalysator zijn 

voor ingrijpende veranderingen op sociaal en democra-

tisch vlak. Als de transitie sociaal is, schept ze ook banen. De 

hele energie-infrastructuur moet omgevormd worden. De 

gemeenschap moet hier het initiatief nemen.

 120 Vandaag, onder het kapitalisme, kunnen wij investeringen 

in energiebesparingen afdwingen, met de ontwikkeling van 

warmtenetwerken en met de isolatie van woningen, zoals 

we voorstellen in ons Red Five Plan. We kunnen nu al investe-

64 Accumulatie = opeenstapeling; in deze context: een accumulatie van kapitaal.
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ren in openbaar vervoer, in stadsplanning en in de ontwikke-

ling van klimaatneutrale mobiliteit. We hebben investeringen 

nodig in zonne- en windenergie als duurzame energiebron-

nen. Daar hebben we een brede beweging voor nodig die de 

almacht van de markt in vraag durft stellen. Dat alles zal de 

gemeenschap ten goede komen, met betere huisvesting en 

een goed openbaar vervoer. Door de bevoorrading van hulp-

bronnen als energie en water in publieke handen te leggen, 

kunnen die ook betaalbaar worden. Zo kunnen we onze zieke 

landbouw- en voedselsector weer gezond maken.
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Wij kiezen  
voor het  
Red Five Plan
Stellingen:

 ˩ Ons economisch systeem was al 
ziek voor de covidbesmetting

 ˩ De massale overheidsinterventie 
dient om de grote monopolies te 
redden

 ˩ Het Red Five Plan baseert zich 
op een andere politiek van 
openbare investeringen
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Ons economisch systeem was al ziek 
voor de covidbesmetting

 121 Met de uitbraak van de coronacrisis kwam de wereldecono-

mie op intensieve zorgen aan het infuus terecht: opnieuw 

moest een massale injectie van overheidsgeld haar van het 

ergste redden.

 122 De patiënt was al ziek vóór hij COVID-19 opliep. Dat hebben 

we beschreven in het boek Ze zijn ons vergeten.65 Welbe-

schouwd heeft de wereldeconomie zich nooit volledig her-

steld van de crisis van 2008. De wereldwijde financiële elite 

heeft toen de last van de economische inzinking afgewen-

teld op de volksklassen. De crisis van 2008 draaide uit op een 

grote hold-up op de koopkracht, de arbeidsvoorwaarden, 

de sociale zekerheid en de collectieve voorzieningen van de 

werkende klasse. Bestaansonzekerheid, de ‘uberisering’66 en 

lage lonen hebben zich over heel Europa algemeen verspreid.

 123 Al twaalf jaar lang wankelt het systeem op de rand van de 

terugval, omdat de reserves voor een heropleving op gera-

ken. De reële koopkracht van de werkende klasse is gedaald, 

de overheid kreeg minder middelen en meer schulden, en 

productieve private investeringen bleven grotendeels uit. De 

centrale banken injecteerden duizenden miljarden vers geld 

in het systeem, maar het ‘gratis geld’ werd vooral opgesta-

peld in de schatkisten van het grootbedrijf, als brandversnel-

ler voor nog meer schulden en speculatie.

 124 Midden 2019 kondigde zich een nieuwe recessie aan. In de 

automobielsector stokte de vraag, en de bouw en het staal 

vertoonden stuiptrekkingen. Het overaanbod in de lucht-

vaart nam scherpe proporties aan. De handelsoorlog tus-

sen de Verenigde Staten en China begon zich te laten voelen. 

65 Peter Mertens, Ze zijn ons vergeten: De werkende klasse, de zorg en de crisis 

die komt, Berchem, EPO, 2020.

66 Uberisering = trend waarbij werknemers hun job uitoefenen als schijnzelf-

standige zonder echte sociale en contractuele bescherming, zoals bij Uber of 

Deliveroo.
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Duitsland, het land dat als motor van de Europese Unie fun-

geert, was het eerste land waar de groei onder nul dook. 

Hoewel er nog geen sprake was van een coronacrisis spron-

gen alle economische knipperlichten op rood.

 125 In die context van economische stagnatie, groeiende onge-

lijkheid en scherpe tegenstellingen is het ongenoegen van de 

werkende klasse gegroeid, net als het wantrouwen tegen-

over de politieke en kletsende klasse. Die onvrede leidt tot 

revoltes over heel de wereld, die nog alle richtingen uit kun-

nen, afhankelijk van welke krachten de revoltes leiden. Alleen 

al in 2019 heeft bijna een kwart van alle landen grote soci-

ale bewegingen beleefd. Die werden vaak gedragen door 

de werkende mensen en de jeugd, van Chili tot Libanon, via 

Griekenland, Ecuador, Frankrijk en België. En dat was vóór de 

wereldwijde pandemie en lockdown.

De massale overheidsinterventie dient 
om de grote monopolies te redden

 126 COVID-19 heeft de gezondheid van miljoenen mensen 

getroffen en alle tegenstellingen van het kapitalisme op 

scherp gezet. Het tijdperk van de pandemie betekende 

een ongezien succes voor de allerrijksten, en dikke mise-

rie voor vele anderen. Terwijl het aantal mensen in extreme 

armoede groeide met 150  miljoen, nam de rijkdom van de 

miljardairs nog eens met 3.900 miljard euro toe. Nooit sinds 

het begin van de metingen is de ongelijkheid wereldwijd zo 

sterk toegenomen als tijdens de pandemie. “Een samenle-

ving die groeit in rijkdom zonder de armoede te laten afne-

men, moet verrot zijn tot in de diepste kern”, noteerde Karl 

Marx terecht.

 127 De overheden van Europa en Noord-Amerika hebben een 

andere aanpak gevolgd dan tijdens de crisis in 2008. Toen 

hebben zij de private banken gered, om vervolgens de kosten 

via bezuinigingen door te schuiven naar de bevolking. In 2020 

hebben ze veel massiever ingegrepen. De kapitalistische 

staten staken zich zonder aarzelen zwaar in de schulden, 
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lieten de bezuinigingsdogma’s tijdelijk varen, en investeer-

den meteen honderden miljarden euro’s in reddingsplannen 

en directe hulp.

128  De economie werd aan het infuus gelegd, in de eerste plaats 

om het systeem voor de ineenstorting te behoeden. Doel 

was om vooral het grootbedrijf van de ondergang te redden. 

Monopolies, luchtvaartmaatschappijen, autoconstructeurs 

en andere reuzen kregen uitstel van betaling, waarborgen 

en karrenvrachten subsidies. Het kleinbedrijf, de horeca, eve-

nementenbureaus, zelfstandigen, foorkramers, artiesten, 

kunstenaars en studenten kregen beperkte steun, maar te 

weinig om hun verliezen te dekken. Het regende miljarden, 

maar niet overal en niet voor iedereen.

 129 Voor de monopolies die al sterk stonden was de pandemie 

een zegen. De winsten van de technologiegiganten gingen 

door het dak. Onlineverkoop deed de winst en de beurs-

waarde van de distributiereuzen ontploffen. Veel grote 

ondernemingen profiteerden van het vers geld dat de cen-

trale banken op grote schaal in de economie pompten. Dat 

geld kwam grotendeels in de speculatie terecht, zoals na 

2008. Sommige groepen gebruiken het verse geld voor 

overnames en het uitschakelen van concurrenten. Andere 

groepen kopen hun eigen aandelen op; dat is financieel kan-

nibalisme om hun beurswaarde kunstmatig te doen stijgen. 

Na een diepe val begin 2020 veerde de beurs snel terug op, 

om een hoger niveau te bereiken dan voor de pandemie. Zo is 

elke crisis een zegen voor de sterksten. Tot aan de volgende 

terugval.

 130 In tegenstelling tot de periode na 2008 werkten zowel 

Europa als de Verenigde Staten grootschalige openbare 

investeringsplannen uit zoals Next Generation EU of Build 

Back Better. Het verschil in aanpak is te verklaren door de 

bijzondere omstandigheden die de kapitalistische wereld 

doormaakt.
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 131 Zonder gigantische investeringen geraken we niet uit het 

moeras van de economische crisis en kunnen we evenmin de 

ecologische uitdagingen aangaan. Die investeringen bren-

gen risico’s met zich mee, waaraan het privékapitaal zich niet 

wil wagen. Daarom komt de staat tussen, om het gemeen-

schappelijk belang van de kapitalisten te waarborgen. Mas-

sale staatssubsidies en staatsgaranties moeten afzonderlijke 

private groepen voldoende rentabiliteit garanderen en pri-

vate investeringen aantrekkelijk maken. Dit geldt zeker voor 

de twee sectoren van de toekomst: de groene technolo-

gie en de digitale technologie – twee sectoren waarin China 

zeer goed presteert. Voor de Verenigde Staten en Europa 

komt het er op aan om hun eigen industriële kampioenen te 

wapenen in de strijd met hun Chinese rivalen. De uitbouw 

van nieuwe infrastructuur voor groene energie en voor digi-

talisering kost veel geld. De private monopolies willen dat 

de overheid die kosten voor zich neemt, zodat zij vervolgens 

winst kunnen maken op de rest.

 132 Er is geen controle van de overheid op al dat geïnvesteerd 

publiek geld, waar de privé profijt uit haalt. De overheid 

neemt de risico’s en treedt op als ‘laatste verzekeraar’, zodat 

de private monopolies hun activiteiten vrijwel zonder risico 

kunnen opzetten. Investeringen, onderzoek en ontwikkeling 

zijn vaak openbaar terwijl de uiteindelijke productie en de 

winsten naar de privésector gaan. Dat zien we ook gebeuren 

bij de productie van de coronavaccins door Big Pharma.

 133 Deze ‘publieke dienstverlening’ aan de private monopolies, 

aan het privékapitaal en de marktmechanismen vormt de 

kern van de Europese en Amerikaanse herstelstrategie. De 

private energieconglomeraten, de technologiereuzen en 

andere multinationals rijven het leeuwendeel binnen.

 134 Verschillende sociaaldemocratische en groene partijen bewe-

ren dat de terugkeer van de staat op zich het voorteken is 

van betere tijden. Er wordt een nieuwe periode van ‘soci-

aal’, ‘dynamisch’ en ‘groen’ kapitalisme aangekondigd. De 

staten zijn echter niet tussengekomen in het belang van de 
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mensheid en van de planeet waarop de mensheid woont, 

leeft en werkt. De kapitalistische staten komen tussen in het 

belang van het private monopoliekapitaal. Dat was zo tijdens 

de voorbije crisissen en dat is vandaag niet anders.

Het Red Five Plan baseert zich op 
een andere politiek van openbare 
investeringen

 135 De geschiedenis toont aan dat verandering slechts moge-

lijk is wanneer de werkende klasse zich in beweging zet, zich 

organiseert, bewust wordt, het fatalisme over boord gooit 

en ambitieuze strijdobjectieven voorop stelt die ook andere 

lagen van de bevolking kunnen meetrekken. Wij weten dat 

mensen maar in beweging komen voor eisen waarin ze zich 

herkennen, en voor doelstellingen die ze collectief zien te 

realiseren. Ons perspectief is het socialisme, en in die geest 

mobiliseren wij voor een ambitieus publiek investeringsplan, 

dat botst met de wensen van de grote private monopolies.

 136 We noemen ons plan ‘Red Five Plan’67, omdat het vijf rode 

assen bevat en gebaseerd is op een andere politiek van open-

bare investeringen. Wij eisen dat het gemeenschapsgeld 

gebruikt wordt voor publieke investeringen, dat de inves-

teringen onder publieke controle komen te staan en dat ze 

vertrekken vanuit de grote sociale en ecologische noden van 

onze tijd. Het Red Five Plan is gestoeld op het gemeenschaps-

bezit van de strategische sectoren zoals energie en trans-

port, en de garantie van de collectieve sociale belangen zoals 

de toegang tot huisvesting, zorg en digitale ontwikkeling.

 137 Wij beschouwen het Red Five Plan als een schakel in het 

opbouwen van een tegenmacht. Het beantwoordt aan de 

concrete noden van de werkende klasse en kleurt buiten de 

lijnen van de kapitalistische logica. Zo gaat het Red Five Plan 

tegen de stroom in van de Europese regels die concurrentie 

67 In het boek Ze zijn ons vergeten (Peter Mertens, EPO, 2020), werd een 

embryonale versie van dit plan het ‘Prometheusplan’ genoemd.
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en liberalisering opleggen. Het is een antimonopolistisch 

plan, dat indruist tegen de infernale logica om nog eens dui-

zenden miljarden euro’s overheidsgeld te storten in de pri-

vate kassa’s van het monopoliebedrijf. Daarom is ons Red 

Five Plan geen zoveelste publiek-privaat-project, maar een 

zuiver publiek-publiek-project. Op landelijk niveau, in België. 

En op continentaal niveau, in Europa.

 138 De grote ambitieuze doelstellingen – ook wel moonshots68 

genoemd – die we nodig hebben zijn er niet om de private 

reuzen te laten verder woekeren maar om mens en planeet 

te dienen. Het is tijd voor een omslag, het is tijd voor publiek 

initiatief in de organisatie en de productie van energie, trans-

port, digitale technologie, huisvesting, zorg en kredietver-

strekking. Ons Red Five Plan heeft vijf essentiële elementen:

 139 1   Energie is het eerste element. We hebben een omslag 

nodig van een economie op basis van fossiele brandstoffen 

naar een economie op basis van hernieuwbare energiebron-

nen. Maar zolang men rekent op de klassieke energievoor-

ziening vanuit de grote kern- en gascentrales kan een nieuw 

energiemodel niet doorbreken. Met een publiek consortium 

kan men een fossielvrij model uitrollen, dat een intelligent 

netwerk aanstuurt, en met een opslagcapaciteit om pieken 

en dalen te kunnen opvangen. Het gaat om veel publiek geld, 

we doen het dan ook best met publieke ondernemingen.

 140 2   Vervoer is het tweede element. Ons Red Five Plan wil 

inves teren in de uitbreiding van de spoorwegen en groen 

openbaar vervoer, en in bijkomende spoorweginfrastruc-

tuur, treinen, trams en milieuvriendelijke bussen, minibussen 

en deelauto’s. Zo kunnen we de mobiliteit democratiseren en 

ervoor zorgen dat eenieder zich makkelijk en duurzaam kan 

verplaatsen, onafhankelijk van zijn of haar inkomen. Ook deze 

tweede pijler kan tienduizenden duurzame jobs creëren. Hij 

68 Moonshot = een ambitieus en baanbrekend project, zoals destijds het project 

van de maanlanding.
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kan de beschikbare knowhow, technieken en mensen uit de 

zwaar getroffen automotive sector aan het werk zetten.

 141 3    Het derde element is de digitale omslag. De digitale 

omslag van de samenleving is een ware industriële revolutie. 

Het gaat om artificiële intelligentie, om de cloud en vooral 

om big data. Publieke bedrijven in ons land, maar ook een 

Europees digitaal consortium, zouden die omslag kunnen 

maken, toegang tot het net garanderen voor iedereen via 

gratis wifi, en de gegevens publiek houden. De topspecialis-

ten van Europa werken dan samen om die digitale revolutie 

in te zetten voor publieke belangen. Nieuwe technologie die 

oplossingen vindt voor mobiliteit, logistiek, communicatie, 

gezondheid, leefmilieu en menselijke werkomstandigheden: 

dat is een mobiliserend project dat tienduizenden jongeren 

kan aanspreken.

 142 4    Het vierde element is de zorg. In de brede betekenis: men-

senzorg. Hier is de afgelopen dertig jaar in ons continent 

veel verwoest. Dat moeten we nu anders weer opbouwen. 

Dan hebben we het over de overstap naar een preventieve 

gezondheidsaanpak, wars van commercie. Met die over-

stap zijn we in staat epidemieën te voorkomen en houden 

we de vinger aan de pols met preventiewerkers in de ver-

schillende wijken. De uitbouw lokaal, de visie integraal. Dan 

spreken we ook over de afschaffing van de patenten op de 

meest essentiële geneesmiddelen, zodat productie en toe-

gang verzekerd worden. En dan gaat het ook over een publiek 

Europees onderzoeksconsortium voor de ontwikkeling van 

medicamenten.

 143 5    Wonen is het vijfde element. Speculanten en een over-

verhitte markt maken wonen zo goed als onbetaalbaar voor 

steeds meer mensen. Tegelijkertijd moeten ook heel wat 

woningen gerenoveerd en geïsoleerd worden om ze beter 

en energiezuiniger te maken. Ons Red Five Plan wil dat we 

een topproject maken van honderd procent duurzame, eco-

logische en betaalbare woningen. Met moderne sociale 

woningbouw en met een ambitieus plan voor isolatie via een 
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derde-betaler-systeem. Zodat wonen niet langer een bron 

van financiële kopzorgen is, maar een basisrecht.

 144 De vijf elementen van ons Red Five Plan kunnen zorgen voor 

nieuwe economische activiteiten met een eigen dynamiek: 

gespecialiseerde bedrijven voor hernieuwbare energie, 

voor isolatie en openbaar vervoer, een bloeiende bouw- 

en renovatiesector, nichebedrijven voor sociale hulpverle-

ning en zorg enzovoort. Allemaal activiteiten die je niet kan 

delokaliseren.69

 145 We spreken over zuiver publieke initiatieven die zo veel 

mogelijk buiten de markt, buiten het winstbejag en de con-

currentie zullen opereren. Democratische inspraak, controle 

en deelname van de bevolking, van de werknemers, van de 

vakbonden en van de gebruikers is fundamenteel. Zo kan 

men de greep van de grote private monopolies tegengaan, 

corruptie bestrijden, privileges en ons-kent-ons aan banden 

leggen.

 146 Om het Red Five Plan te realiseren op landelijke schaal heb 

je een eenheidsfederalisme nodig dat democratisch, sociaal 

en humaan is en alle tendensen van monopolievorming en 

autoritarisme bestrijdt. Het perspectief van zo’n ambitieus 

plan moet continentaal zijn, op Europees vlak. We hebben dat 

perspectief nodig, ambitieus en vurig.

 147 Natuurlijk, het Red Five Plan zal de systemische problemen 

die eigen zijn aan het kapitalisme niet oplossen. Daarvoor 

heb je het socialisme nodig. Er is een band tussen beide. Ons 

plan duwt in de richting van publieke productieve bedrij-

ven in sleutelsectoren, het geeft perspectief in de strijd 

voor nieuwe jobs en het schept nieuwe mogelijkheden voor 

strijd. De strijd voor de vijf rode elementen van het plan kan 

nieuwe krachten losmaken, enthousiasmeren en mobili-

seren, kan nieuwe democratische ruimte brengen en voor 

69 Delokaliseren = bedrijven verplaatsen naar een andere regio of naar een ander 

land.
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verse zuurstof zorgen, en kan vele mensen ervaringen doen 

opdoen, die ook nodig zijn om het socialisme te realiseren. 

Voor ons is het Red Five Plan geen eindpunt, maar slechts 

een beginpunt in de beweging voor een Socialisme 2.0.
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Wij kiezen voor 
Socialisme 2.0
Stellingen:

 ˩ We bouwen een tegenmacht  
op, tegen de almacht van  
de monopolies

 ˩ Het kapitalisme is  
ongeneeslijk ziek

 ˩ We hebben Socialisme 2.0  
nodig om verandering 
duurzaam te verankeren



73

W
ij k

ie
ze

n
 v

o
o

r S
o

c
ia

lis
m

e
 2

.0

6 6

We bouwen een tegenmacht op,  
tegen de almacht van de monopolies

 148 Nooit in de geschiedenis heeft zo’n kleine groep de controle 

gehad over de maatschappij en de richting die ze uitgaat. 

Deze heersende klasse strekt haar tentakels uit tot in de 

hoogste kringen van administratie, justitie en politie, en zelfs 

tot in het hart van de ministeriële kabinetten. Via ‘draaideur-

politiek’ krijgen topmensen uit de bedrijven en lobbygroepen 

cruciale functies, om vervolgens weer terug te keren naar de 

bedrijfswereld.

 149 “Ik heb een regering gewonnen, maar niet de macht,” zei de 

socialist François Mitterrand ooit, toen hij in 1981 tot presi-

dent van de Franse Republiek werd verkozen. In het kapita-

lisme is de echte macht in handen van de grote monopolies 

en hun lobby’s. Dat heeft de Griekse links-reformistische 

formatie Syriza tot scha en schande moeten ondervinden 

toen ze zich in 2015 te pletter liep op de Europese financiële 

en industriële elite.70

 150 Het komt er op aan een tegenmacht op te bouwen, om per-

spectief op te bouwen voor een andere samenleving, het 

Socialisme 2.0.

 151 De werkende klasse is de hoeksteen van die tegenmacht. De 

rijkdom in onze samenleving wordt gemaakt door de  arbeid: 

werkende mensen zijn de echte welvaartsmakers van de 

samenleving. Dat hebben we tijdens de donkere nachten 

van de covidpandemie opnieuw gezien. Niet de  financiële 

 markten deden de wereld draaien, niet de beurs hield de 

maatschappij recht, niet de kletsende kaste van managers en 

consultants allerhande haalde de kastanjes uit het vuur, maar 

gewone werkende vrouwen en mannen. Zij die hun  arbeid 

70 Syriza behaalde in 2015 een grote verkiezingsoverwinning in Griekenland. 

Daarop vormde zij een regering die onder chantage van de Europese 

Commissie, het IMF en de Europese Centrale Bank een nieuwe besparings-

politiek oplegde tegen de bevolking. (Cfr. hoofdstuk 6 in het boek Graailand 

van Peter Mertens, EPO, 2016.)
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verkopen, produceren de rijkdom in onze samenleving. Dank-

zij hun arbeid groeien welzijn, kennis en rijkdom jaar na jaar. 

Maar de vrucht van al die arbeid keert steeds minder terug 

naar de welvaartsmakers en verdwijnt steeds meer in de kas-

sa’s van de grote monopolies. Die economische tegenstelling 

is een grondtegenstelling van het kapitalisme. De bevrijding 

van de arbeid uit die tegenstelling kan enkel het werk zijn van 

de werkende klasse zelf.

 152 Maar vanzelf komt er niets. Het is belangrijk dat mensen zelf-

vertrouwen tanken. Dat ze weten dat ze essentieel zijn om de 

samenleving te doen draaien. Dat ze zich er van bewust wor-

den dat ze samen met al die andere werkende mensen een 

klasse vormen in de samenleving: de werkende klasse.71 Dat 

ze zichzelf kunnen emanciperen, als klasse. Dat ze door de 

kracht van hun getal de bakens kunnen verzetten wanneer 

ze in beweging komen. Dat ze de samenleving kunnen leiden. 

Als de werkende klasse opnieuw een collectief bewustzijn 

opbouwt en een zelfvertrouwen, wordt veel mogelijk. Dan 

kunnen de krachtsverhoudingen die de wereld van de arbeid 

veertig jaar lang in het defensief hebben gedrongen, omge-

keerd worden.

 153 In dat verhaal is eenheid een sleutelelement. Alles wat ons 

verdeelt, verzwakt ons. Alles wat ons verenigt, versterkt 

ons. Dat moet het motto zijn van de werkende klasse, want 

ze staat tegenover een heersende klasse die haar wil ver-

delen en haar klasse-identiteit wil breken. Door vaste, tijde-

lijke, gedetacheerde werknemers72 en werklozen met elkaar 

te laten concurreren. Door jong en oud tegen elkaar op te 

zetten, en werknemers uit de privésector tegen die uit de 

overheidsdiensten. Door mensen te verdelen op basis van 

afkomst, kleur, religie of geslacht. Door het virus van racisme 

en nationalisme te verspreiden. Onze klasse is de werkende 

71 Voor de samenstelling van de werkende klasse verwijzen we naar het 

Solidariteitscongres 2015, p. 245 e.v.

72 Het gaat hier om werknemers die voor een bedrijf in het buitenland werken 

en tijdelijk tewerkgesteld worden in een bedrijf in België (bv. Portugese 

bouwvakkers).
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klasse. Onze taal is de taal van de arbeid en de solidariteit. 

Onze kracht is onze eenheid.

 154 De politieke wereld moddert verder aan en voert een beleid 

op maat van de grote private monopolies. Big Pharma, de pri-

vate energieconglomeraten, de hightech reuzen en de grote 

banken versterken hun economische macht en concentratie 

tijdens elke crisis, zoals we recent nog hebben gezien. Tegelijk 

eisen ze ook steeds meer politieke macht op, om het beleid 

te smeden naar hun wensen. Het is een democratie voor de 

grote private monopolies, niet voor de werkende klasse, niet 

voor de jeugd, niet voor de kleine zelfstandigen, niet voor de 

boeren, niet voor de verschillende volkeren op deze planeet.

 155 De tegenmacht kan maar winnen als ze naar de toekomst 

kijkt. Er is geen plaats voor nostalgie en vroeger-was-het-be-

ter. Er is een wereld te winnen, en die ligt in de toekomst. Wie 

de toekomst wil winnen moet de jeugd weten te enthousias-

meren en bewegen. Jongeren botsen op het kapitalisme en 

de almacht van monopolies. Toen het virus over de aardbol 

trok werd de jeugd vergeten, genegeerd of gewoon repres-

sief bejegend. Blijf thuis en luister, was het parool. Op dat-

zelfde ogenblik maakten de Amazon’s en bol.com’s van deze 

wereld maxiwinsten, op basis van honderdduizenden jon-

geren, koeriers en rekkenvullers met minilonen en minibe-

scherming. De jonge generatie zal ook de generatie zijn die 

het meest te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatop-

warming. En ook met opschorting op het vlak van de demo-

cratie, want de jonge generatie wordt onzichtbaar gemaakt, 

niet gehoord, klein gehouden.

 156 Natuurlijk zijn veel jonge arbeidsters en arbeiders, scholieren 

en studenten gebeten om de maatschappij radicaal te veran-

deren. De jeugd trekt alle zekerheden van vandaag in twijfel, 

omdat het heden hen geen toekomst biedt. Om die potenti-

ele revolte af te leiden worden extreemrechtse jongerenbe-

wegingen, religieuze fundamentalisten en complotdenkers 

op de jeugd afgestuurd, in een poging jongeren te strikken 

voor ouderwetse en achterlijke samenlevingsprojecten.



6 6

76

W
ij

 k
ie

ze
n

 v
o

o
r 

S
o

c
ia

li
s

m
e

 2
.0

 157 Het is aan een bevrijdende tegenmacht om de energie, crea–

tiviteit en hoop van de jeugd te winnen voor een positieve en 

enthousiasmerende zaak: de opbouw van een andere, solidaire 

en democratische socialistische samenleving. De wereld snakt 

daar naar. In de Verenigde Staten van Amerika, het hart van het 

kapitalisme, zijn er vandaag even veel jongeren die geloven 

in een socialistische toekomst als in een kapitalistische toe-

komst.73 Door de razendsnelle communicatie middelen, door 

de internationalisering van de werkvloer (zeker in de lageloon-

sectoren), door de diversificatie van de grootsteden is een 

deel van de jongerengeneratie internationalistischer inge-

steld dan andere generaties, en kan ze helpen de hele tegen-

macht te internationaliseren. Internationale solidariteit is een 

jonge solidariteit. Dat hebben we gezien in de strijdbewegin-

gen tegen seksisme en racisme, in de wereldwijde klimaatsta-

kingen voor een rechtvaardige en sociale klimaattransitie, in 

de bewegingen voor het minimumloon bij McDonald’s, in de 

solidariteitsbeweging met Palestina en in de strijd tegen pre-

caire arbeid bij Amazon en Deliveroo.

 158 Wij willen een tegenmacht opbouwen met de werkende 

klasse als motor. Essentieel is dat de werkende klasse zich 

naar de jeugd richt en de jongeren een sleutelrol geeft in het 

proces van verandering. Maar er zijn vandaag nog veel andere 

lagen van de bevolking die verstikt worden door de almacht 

van de private monopolies. Door het beleid op maat van de 

monopolies worden vele kleine zelfstandigen kopje onder 

geduwd, net als kunstenaars, artiesten en cultuurscheppers. 

Een werkende klasse die een tegenmacht wil opbouwen reikt 

de hand naar de zelfstandige middenklasse. En ze reikt de hand 

naar de boeren, die gebukt gaan onder de heerschappij van de 

grote agro-monopolies. En naar alle andere bevolkings  lagen 

die een wereld te winnen hebben, zoals studenten en intel-

lectuelen. Een tegenmacht bouwt zich op door samen met 

al deze lagen een progressieve verbinding te maken, om de 

almacht van de grote monopolies tegen te gaan.

73 Gallup, “Socialism as Popular as Capitalism Among Young Adults in US”, 

25 november 2019.



6 6

77

W
ij k

ie
ze

n
 v

o
o

r S
o

c
ia

lis
m

e
 2

.0

Het kapitalisme is ongeneeslijk ziek

 159 Wanneer de motor van een systeem structureel kapot is, dan 

zal men enkel een duurzame oplossing vinden in een systeem-

verandering. Men kan hier en daar wat oplappen, wat nieuwe 

brandstof door de motor jagen of een paar onderdelen ver-

vangen. Maar men weet dat de motor opnieuw zal sputte-

ren doordat het kapitaal zich blijft opstapelen bij een handvol 

mensen, en men weet dat dit ons ons naar nieuwe crisissen 

zal leiden, met enorme gevolgen voor mens en planeet.

 160 In het kapitalisme zijn het altijd de private belangen die het 

kapitaal controleren, en die bepalen waar en hoeveel er geïn-

vesteerd wordt. Voor die grote en machtige private belangen 

heeft de staat één centrale rol: olie smeren op de raderen 

van de winstmachine, orde en gezag van het winstsysteem 

garanderen. Het is een illusie te denken dat het kapitalisme de 

behoeften van de mens of de duurzaamheid van de planeet 

als uitgangspunt kan hebben. Integendeel, de economische 

wetmatigheden maken dat het wordt aangedreven door 

blinde concurrentie en tomeloze accumulatie van kapitaal.

 161 In dat systeem zit een ongeneeslijke ziekte vervat: de daling 

van de winstvoet. De concurrentielogica dwingt de kapitaal-

bezitters om handenarbeid zoveel mogelijk te vervangen 

door machines –  vandaag zijn dat vooral robots en artifici-

ele intelligentie. Nochtans is de levende arbeid de enige bron 

van nieuwe waarde. Het verlies van opbrengst probeert men 

vervolgens te compenseren door de werkdagen te verlen-

gen met ultra-flexibiliteit, of door de lonen te verminderen. 

Of men vlucht weg naar de snelle winsten van de financiële 

wereld en de speculatie. Die remedies lossen het probleem 

niet op. Integendeel, ze dragen in zich de kiemen van nieuwe 

crisissen.

 162 Ongetwijfeld zal men de kapitaalgroepen op korte termijn 

kunnen overtuigen om zich te storten op de toekomstsec-

toren, gesmeerd met de aanlokkelijke subsidies van de inves-

teringsplannen. Daarmee is het kalf niet gered. Wellicht de 
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meeste traditionele sectoren zullen blijven lijden onder de 

gevolgen van de coronacrisis, met een uitgangspositie die in 

2019 al zorgwekkend was. Ondertussen bereiken de schul-

den van de private bedrijven in bijna alle landen recordni-

veaus. Eenmaal de staten zullen beslissen hun noodhulp te 

stoppen, riskeren bedrijven het failliet of een grondige her-

structurering. En vroeg of laat zullen de overheden terugke-

ren naar hun besparingsregime om de overheidsschulden te 

verlichten.

 163 Gaan we naar een kort herstel voor er een nieuwe en diepere 

val volgt? Of een kort herstel voor er een lange stagnatie, een 

stilstand volgt? Of een grote economische crash op korte 

termijn? Het kan verschillende kanten op. Duidelijk is dat dit 

systeem doodziek is en geen toekomst biedt, noch voor wie 

door arbeid de rijkdom voortbrengt, noch voor de natuur en 

de planeet zelf.

 164 “Sterft, gij oude vormen en gedachten”, klinkt het in de Inter-

nationale, vandaag 150 jaar jong. Onze maatschappij kan niet 

gebaseerd blijven op concurrentiestrijd, kapitaalaccumulatie 

en ijskoud egoïsme. Dat dogma is haar houdbaarheidsdatum 

ver voorbij. Het is tijd voor socialisme.

We hebben Socialisme 2.0 nodig om 
verandering duurzaam te verankeren

 165 Vooruitgang komt niet uit de lucht vallen. Vooruitgang wordt 

afgedwongen, centimeter per centimeter. Elke kruimel, elk 

brood, elke roos die de werkende klasse heeft afgedwongen 

is verkregen door strijd. En elke vooruitgang is belangrijk, 

omdat die meer zuurstof geeft aan de werkende klasse, en 

meer ruimte om zich nog beter in tegenmacht te organise-

ren, en de progressieve verbinding met alle antimonopolis-

tische krachten aan te gaan.

 166 Wij zoeken voortdurend naar actiemiddelen om zoveel 

moge  lijk mensen wakker te maken, te beroeren, te en   thou -

siasmeren en in beweging te brengen. Omdat we weten dat 
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inzicht en bewustzijn groeien doorheen strijd en perspectief, 

omdat we weten dat op die momenten de geschiedenis snel-

ler kan gaan, en omdat we weten dat net dan veel mensen in 

staat zijn boven zichzelf uit te stijgen en vele oude vooroor-

delen tegenover elkaar af te leggen. Doorheen strijd groeit 

ook eenheid. Dat is de inzet van ons Red Five strijdplan.

 167 We weten ook dat in het kapitalisme elke hervorming en 

elke vooruitgang tijdelijk is en voortdurend onder druk 

zal staan. Elke kruimel, elk brood en elke roos zal telkens 

opnieuw moeten worden verdedigd. Dat is zo op de ver-

schillende domeinen: wat betreft sociale vooruitgang, wat 

betreft democratische ruimte, wat betreft het klimaat, wat 

betreft de internationale solidariteit, wat betreft de vrede, 

het antifascisme, het antiracisme en de gendergelijkheid. 

Op al die terreinen botsen emanciperende bewegingen op 

de krijtlijnen van het systeem. Hoe dieper de verschillende 

bewegingen hun droom van sociale vooruitgang en recht-

vaardigheid willen realiseren, hoe meer zij op de limieten 

van het kapitalisme zullen botsen. Om een blijvende en diepe 

sociale, ecologische en democratische ontplooiing te garan-

deren is het socialisme nodig. Om het socialisme te realise-

ren zal de tegenmacht zich moeten omzetten in macht, dat is 

een volledige maatschappelijke omwenteling van de huidige 

situatie. Het socialisme is nodig om duurzame verandering te 

verankeren, om de problemen van mens en milieu centraal te 

zetten, om de welvaartmakers zelf aan het stuur te brengen 

van de samenleving.

 168 Op ons Solidariteitscongres van 2015 hebben wij onze visie 

op Socialisme 2.0 uiteengezet.74 Het socialisme is: een eman-

ciperende samenleving, zonder uitbuiting van de mens door 

de mens. Het socialisme impliceert de afschaffing van oor-

logen, het stopzetten van de vernietiging van ons milieu en 

onze natuurlijke hulpbronnen, het uitbannen van onder-

drukking. Het socialisme is: de essentiële pijlers van de 

74 Ook te verkrijgen als aparte brochure: Socialisme 2.0, een wereld op mensen-

maat, Brussel, PVDA-uitgaven.
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samenleving opnieuw in handen brengen van de samenle-

ving, en armoede en werkloosheid uitroeien. Het socialisme 

is: de natuurlijke rijkdommen op de planeet en de menselijke 

kennis tot gemeenschappelijk erfgoed maken. En de pro-

ductie plannen naar de behoeften van de bevolking en de 

draagkracht van de aarde. Met technologieën die het wel-

zijn van de werknemers dienen, en niet hun verknechting. 

Het socialisme is: mensen het recht geven zelf over hun lot 

te beslissen. Met werkelijke inspraak van de werkenden over 

de essentiële zaken in de organisatie van de maatschappij, op 

alle niveaus: de wijk, het bedrijf, het gewest en het land. Het 

is de vrijheid om te denken, te schrijven, zich uit te spreken, te 

creëren, zich te tonen. Het socialisme is: materieel welzijn en 

toegang tot onderwijs en cultuur garanderen voor iedereen. 

Het is een samenleving die racisme, seksisme en elke vorm 

van discriminatie bant. Het socialisme is: een gelukkig leven 

uitbouwen voor de kinderen en een waardig leven voor de 

oude mensen.

 169 Het Socialisme 2.0 is ons alternatief voor een wereld waar de 

mens op de eerste plaats komt en niet de winst, een wereld 

die draait op mensenmaat.
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 170 Het Eenheidscongres past binnen de oriëntaties die we heb -

ben uitgewerkt voor het Vernieuwingscongres van 2008: 

beginselvaste partij, soepele partij, partij van de werkende 

klasse. Tegelijk beginselvast en soepel zijn: die verhouding 

hebben we toen uitgewerkt. “Het komt er niet alleen op aan 

gelijk te hebben, je moet ook gelijk halen,” zegt de tekst van 

het Vernieuwingscongres. De partij is voortaan niet langer 

een kaderpartij maar wordt een massapartij, met een dub-

bele oriëntatie in lidmaatschap. Er is de georganiseerde kern, 

opgebouwd met de basisgroepen. En er is de brede kring van 

raadgevende leden daarrond. De ouder wordende kern van 

de partij verruimt en vernieuwt zich. In de periode na het 

Vernieuwingscongres wordt volop getimmerd aan nieuwe 

provinciale leidingen, aan de departementen en de jongeren-

organisaties en er komt ook de nodige professiona lisering in 

de communicatie, het ledenbeheer en de organisatie.

 171 Die aanpak levert resultaten op.

leden basis groepen verkiezings
resultaten75

parlements
leden76

lokale manda
tarissen77

2003 800 80 20.825 – 5

2008 2.800 120 56.157 – 15

2015 8.500 280 271.276 8 52

2021 24.000 400 584.621 43 169

 

 172 Ondertussen komen er almaar nieuwe uitdagingen. Een 

revolutionaire partij die beweegt en groeit en groter wordt, 

komt in het vizier van het systeem. Dat is een constante in 

de geschiedenis van de arbeidersbeweging. In de strijd om 

de harten en geesten wordt met scherp geschoten op de 

75 Nationale uitslagen PVDA-PTB bij de Kamerverkiezingen 2003, 2007, 2014, 

2019.

76 In 2019: Europees Parlement: 1; Kamer van volksvertegenwoordigers: 12; 

Senaat: 5; Vlaams Parlement: 4; Waals Parlement: 10; Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement: 11; Parlement van de Franse Gemeenschap: 13.

77 In 2018: 43  verkozenen in 21  gemeente- en districtsraden in Vlaanderen, 

36 verkozenen in 7 gemeenteraden in Brussel en 78 verkozenen in 16 gemeen-

teraden in Wallonië. Daarnaast: 12 provincieraadsleden.
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communistische partijen. Met lastercampagnes, halve waar-

heden en hele leugens, een mediaboycot en dreigementen 

om de toegang tot de sociale media af te sluiten.

 173 Men wil dat partijen zich integreren in het systeem, zoals alle 

andere. Men houdt de wortel voor, wil allerlei dealtjes afslui-

ten, belooft voordelen hier en toegang tot de salons daar. 

Zo heeft men de Belgische Werkliedenpartij (BWP) eronder 

gekregen: ze vervelde van een autonome arbeiderspartij die 

streefde naar het socialisme, tot een partij die nu al een eeuw 

lang kapitalisme, kolonialisme en imperialisme mee beheert. 

Als de aanpak van de wortel niet lukt, is er de stok. Dan wordt 

de partij zwartgemaakt. Dan probeert men haar te isoleren 

van de werkende klasse en haar te doen spartelen als een vis 

op het droge. Meestal gebruikt men de twee tactieken, wor-

tel en stok, samen. Dat zien we ook vandaag. Enerzijds wordt 

de druk opgevoerd om onze partij in de pas te doen lopen en 

te doen meestemmen met speciale volmachten en pande-

miewetten, met oorlogsresoluties en Navo-avonturen, en 

met de veroordeling van al wie zich verzet tegen de kapitalis-

tische dominantie. Anderzijds wil men dat de partij principe-

loos mee bestuurt en een nieuw Syriza wordt. En als dat niet 

lukt, maakt men de partij zwart.

 174 Je moet een stevige marxistische ruggengraat hebben om je 

recht te houden. En dat hebben we, en daar zijn we best fier 

op. Wie emancipatorisch en bevrijdend werkt, moet tegen de 

stroom in roeien. Dat moet je leren, en dat moet je durven. 

Elke zeiler weet: om tegen de wind in te varen moet je lave-

ren, zonder daarbij van koers te veranderen. Dat wil zeggen: 

de tactiek mag nooit de bovenhand halen op de poli tiek. Ze 

gaan altijd samen, politiek en tactiek, maar de politiek is het 

hoofdelement.

Vier hoofdoriëntaties voor  
de komende jaren

 175 Een partij met 400 basisgroepen en 24.000 leden leiden is 

iets anders dan een kleine partij leiden. Voor de emancipatie 
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en de bevrijding van de arbeid is het van levensbelang dat de 

PVDA beginselvast blijft, met een stevige marxistische rug-

gengraat, zoals op het Vernieuwingscongres werd vastge-

legd. En dat we ook echt de partij van de werkende klasse 

worden.

 176 Om die uitdaging aan te gaan leggen we in het tweede deel 

van het Eenheidscongres vier hoofdoriëntaties voor de 

komende jaren vast: partij van de werkende klasse worden, 

partij van de jeugd worden, georganiseerde partij zijn, com-

municatieve partij zijn. Op zich zegt dit misschien niet veel. 

Om alles klaarder te maken, formuleren we twee heldere 

opstellingen per thema. Daar kan iedereen in de partij van 

hoog tot laag mee aan de slag.

 177 Partij van de werkende klasse:

  ˩  We willen dat arbeidsters en arbeiders een centrale 

plaats innemen in de partij.

  ˩  We willen ons werk richten naar de opbouw van strijd-

bastions in de industrie.

  Partij van de jeugd:

  ˩  We willen jongeren bewust een plaats geven in de partij, 

van hoog tot laag.

  ˩  We willen met heel de partij helpen om de drie jongeren-

organisaties uit te bouwen.

  Georganiseerde partij:

  ˩  We willen het aantal georganiseerde leden verdubbelen.

  ˩  We willen groepsleden blijvend organiseren.

  Communicatieve partij:

  ˩  We willen in onze communicatie de klemtoon leggen op 

sensibiliseren.

  ˩  We willen voorhoede zijn in digitale media en sociale media.

 178 Dat zijn acht duidelijke stellingen waarover we de discussie 

kunnen organiseren in het geheel van de partij. Iedereen kan 

die stellingen begrijpen. Iedereen kan helpen nadenken wat 

dat voor zijn basisgroep of zijn praktijk betekent.
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Partij van  
de werkende 
klasse
Stellingen:

 ˩ We willen dat arbeidsters en 
arbeiders een centrale plaats 
innemen in de partij

 ˩ We willen ons werk richten naar 
de opbouw van strijdbastions in 
de industrie
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Van partij van de arbeid naar  
partij van de arbeiders

 179 Als partij hebben wij een klassen-identiteit. De partij wil 

de vertegenwoordiger van de werkende klasse78 zijn, en de 

motor van de brede emancipatiebeweging voor het Socia-

lisme 2.0. De PVDA speelt vandaag een sleutelrol in het mobi-

liseren, organiseren en sensibiliseren van de werkende klasse 

van ons land. Daar kan niemand omheen.

 180 Wij willen van de partij een partij maken waar de werkende 

klasse thuis is. We willen dat arbeidsters en arbeiders cen-

traal staan in de partij, van hoog tot laag. We spreken spe-

cifiek over de laag van arbeidsters en arbeiders79, omdat die 

laag meer dan 60 procent van de werkende klasse vertegen-

woordigt, maar in de partijleiding erg is ondervertegenwoor-

digd. Arbeidsters en arbeiders zijn vooral sterk aanwezig in 

de grote productieketens en sleutelsectoren80, maar ook 

in sectoren zoals de handel81, de schoonmaak, de diensten-

cheques, de logistiek, enz. Zij zijn de eerste slachtoffers van 

werkloosheid en hebben een levensverwachting in goede 

gezondheid die ruim onder die van de rest van de klasse ligt.

 181 We zijn de partij van de werkende klasse, maar slagen er 

onvoldoende in om arbeidsters en arbeiders een centrale 

plaats te geven. Zo zitten er veel te weinig arbeidsters en 

78 Onder werkende klasse verstaan we hier – grosso modo – het geheel van de 

bevolking dat voor een loon werkt. In de teksten van het Solidariteitscongres 

hebben we een meer nauwgezette ‘sociale structuur van de Belgische 

samenleving’ gepubliceerd. (Solidariteitscongres 2015, p. 239-255.)

79 Elke definiëring of bepaling is ergens arbitrair. Maar het gaat – in essentie – 

over de laag loontrekkenden binnen de werkende klasse die niet over een 

diploma hoger onderwijs beschikt. Het gaat dus niet alleen over loontrek-

kenden met het ‘statuut’ van arbeider. In deze definitie gaat het ook om 

loontrekkenden met het statuut van bediende, of ambtenaren, die geen 

diploma hoger onderwijs bezitten.

80 Zie deel 3 van dit hoofdstuk: ‘Voorrang aan de opbouw van bolwerken van 

verzet’.

81 Bijvoorbeeld bij Brico: op 1.505 voltijds equivalente werknemers bezitten er 

1.237 een diploma van ten hoogste secondair onderwijs, ofwel 82  procent 

van het personeel.
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arbeiders in de partijleiding. Zo wordt de partijwerking nog 

te vaak beheerst door een zekere ‘intellectuelencultuur’. Zo 

trappelen we ook vaak ter plaatse bij de opbouw van bas-

tions in de wereld van de arbeid of bij het ontwikkelen van 

de sociale strijd. En zo wordt te vaak geaarzeld om ons klas-

senprofiel te onderstrepen, terwijl we er net fier op zouden 

moeten zijn.

 182 De uitdaging om de partij van de werkende klasse te worden 

is geen nieuwe uitdaging. De partij is ontstaan uit de studen-

tenbeweging van mei  ’68. Ze is in essentie opgericht door 

jonge revolutionaire intellectuelen die al hun energie heb-

ben besteed aan de opbouw van een nieuwe communisti-

sche partij in ons land. Waar vele andere organisaties uit die 

periode ten onder zijn gegaan, is de PVDA blijven bestaan, en 

dat is uniek in Europa. Dat hebben we te danken aan de ste-

vige basis die de pioniers van de partij hebben gelegd. Maar 

ons geboortekaartje uit de studentenbeweging weegt in de 

partij nog door. Op het Vernieuwingscongres van 2008 stel-

den we onszelf de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we niet 

alleen een partij van de arbeid zijn, maar ook een partij van de 

arbeiders en arbeidsters worden?’ Er is vooruitgang geboekt, 

en de partij weet tienduizenden arbeidsters en arbeiders te 

enthousiasmeren en te mobiliseren. Maar de vraag is van-

daag nog niet opgelost.

 183 Welke factoren maken dat een revolutionaire partij een 

arbeiderskarakter heeft? We laten ons inspireren door de 

ervaring en het werk van Álvaro Cunhal, de historische leider 

van de Portugese Communistische Partij (PCP). Cunhal zat in 

de gevangenis onder de Salazar-dictatuur, en leidde de PCP 

na de Anjerrevolutie die Portugal van het fascisme bevrijdde 

in 1974. In het boek O Partido com Paredes de Vidro (‘de partij 

met muren van glas’) tekent Cunhal zijn ervaringen op.82 Voor 

hem zijn er een zestal essentiële punten die maken dat de 

partij een arbeiderskarakter heeft:

82 Álvaro Cunhal, Le parti en toute transparence, Parijs, Éditions Delga, 2013.
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 184 a  de wereldvisie van de partij: het marxisme

  b  de doelstelling van de partij: het socialisme

  c  de sociale samenstelling van de partij: garanderen dat 

werkende mensen op alle niveaus de meerderheid uitmaken

  d  de organisatiestructuur van de partij: voorrang geven aan 

de basisgroepen in de wereld van de arbeid

  e  het publieke werk van de partij: prioriteit aan de organisa-

tie en strijd van de werkende klasse

  f  de woordvoerders en de identiteit van de partij: woord-

voerders uit de werkende klasse en een klassenprofiel als 

partij.

 185 Uiteraard zijn de wereldvisie van de partij (het marxisme) en 

het doel van de partij (het socialisme) twee essentiële pilaren 

van het klassenkarakter van onze partij. Zonder de emancipe-

rende ideologie van het marxisme en zonder de bevrijdende 

doelstelling van het socialisme kan je geen klassenkarak-

ter hebben. Maar sommige kameraden menen dat het vol-

doende is om die twee elementen te hebben. Dat is fout, zo 

hebben we uit onze eigen geschiedenis geleerd. Ook de soci-

ale samenstelling van de partij moet een arbeiderskarakter 

hebben, op alle niveaus. Er moet voorrang zijn aan de werking 

in de wereld van de arbeid, er moet prioriteit zijn aan de grote 

productieketens en sleutelsectoren, en de identiteit van de 

partij moet een arbeiderskarakter hebben. De zes elementen 

vormen een geheel, spelen op elkaar in en versterken elkaar.

Een centrale plaats voor arbeidsters  
en arbeiders in heel de partij

 186 We hebben te weinig arbeidsters- en arbeiders-kaderle-

den. Veel te weinig, dat zien we op elk niveau. De overgrote 

meerderheid van onze kaderleden, van onze stafmedewer-

kers en andere medewerkers beschikken over een diploma 

hoger onderwijs. Arbeiders en arbeidsters zijn de uitzonde-

ring. Uiteraard hebben we als partij veel intellectuelen nodig, 

maar de partij moet een fusie zijn tussen arbeiders en intel-

lectuelen. In deze fusie moeten de arbeiderscultuur en -stijl 

dominant zijn. En niet omgekeerd.
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De sociale samenstelling van de leiding 
veranderen

 187 Het is cruciaal voor de toekomst van de partij om meer 

arbeidsters en arbeiders voor ons te winnen en op te leiden 

tot kaders. En de besten onder hen op te nemen in de leiding-

gevende organen van de partij. Te beginnen bij de Nationale 

Raad en de Provinciale Raden. Vandaar dat we een quotum 

invoeren: minstens één op vijf van de leden van de Nationale 

Raad en van de leden van de Provinciale Raden moet arbeid-

ster of arbeider zijn.

 188 Wij hebben arbeiderskaders nodig om het geheel van de 

werkende klasse te kunnen leiden en inspireren. Wij heb-

ben hun verbondenheid met de klasse nodig. Wij hebben 

hun klassenpositie en klassenstandpunt83 nodig, hun klas-

senfierheid, hun strijdbaarheid, hun opstandigheid, en hun 

zin voor politiek en tactiek op de werkvloer, in de vakbond 

en in de klassenstrijd. Zonder arbeiderskaders zullen we er 

niet in slagen om de racistische en nationalistische ideeën 

terug te dringen en extreemrechts achteruit te drijven. We 

hebben ook het collectivisme, de solidariteit, de discipline 

en het gevoel voor organisatie nodig. Dat zijn sterke punten 

die we op alle niveaus van de partij veel meer nodig hebben, 

te beginnen in de Nationale Raad, maar ook in de Provinciale 

Raden en de provincies, en in de Departementsleidingen en 

departementen.

 189 “Wanneer ik les geef aan de school voor arbeiders-kaders, 

vertellen de deelnemers mij dat hen dat sterkt in hun ver-

trouwen dat ook zij kaderlid kunnen worden”, zegt een 

83 Er is een verschil tussen klassenoorsprong, klassenpositie en klas sen stand-

punt:

 – Klassenoorsprong: van welke klasse men afkomt, in welk gezin en milieu 

men opgroeit.

 – Klassenpositie (of ‘materiële positie’): objectief: beroep, wat men doet, 

objectieve plaats in de klassenmaatschappij.

 – Klassenstandpunt: subjectief: welk standpunt men inneemt, welke positie 

men inneemt in de klassenstrijd.
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arbeidster-kaderlid. “‘Jij kan dat, dan kan ik het ook’, zeggen 

kameraden mij.” Zo is dat.

 190 “Zonder de tussenkomst van het enige arbeiderskader in 

onze provinciale dagelijkse leiding hadden we de strijd tegen 

de elitaire kilometertaks niet ernstig aangepakt. Hij heeft 

een band met gewone werkende mensen en het is zijn klas-

senpositie die ons deed reageren. De rest van de leiding rede-

neerde eerder in functie van de meer intellectuele lagen van 

de werkende klasse”, legt een kameraad van de partijleiding 

van Brussel uit.

 191 Deelnemen aan de leidinggevende organen van de par-

tij betekent ook dat we aan arbeiderskaders de kans willen 

geven om vrijgestelde van de partij te worden, deeltijds of 

voltijds. Arbeidsters en arbeiders moeten zich thuis voelen in 

onze structuren. Onze werking en onze partijcultuur moeten 

zich aanpassen aan de klasse, niet andersom.

De 101 mechanismen bekampen

 192 Wie uit een werkbroek ontspringt, groeit op in een klassen-

maatschappij die arbeiders en arbeiderskinderen discrimi-

neert, minacht en vernedert. “In deze maatschappij leert ge 

niet om kader te zijn, men leert u om u te onderwerpen”, zegt 

een arbeiderskader. “Vanaf de lagere school maken ze u dui-

delijk dat ge een arbeiderskind zijt, dat ge ‘nul’ zijt, dat ge best 

zo snel mogelijk gaat werken. Voor ons is er geen vrijheid van 

keuze.” “Dit is een klassenmaatschappij, en wij voelen dat aan 

de lijve”, zegt een ander arbeiderskader. “Ze leren ons te wer-

ken en onze mond te houden, totdat je dat interioriseert en 

je jezelf minderwaardig voelt.” De partij kan geen echte par-

tij van de werkende klasse zijn als het die discriminaties niet 

ziet, niet aanduidt en niet actief bekampt.

 193 Er bestaan 101 mechanismen die maken dat arbeidsters en 

arbeiders ondervertegenwoordigd zijn in de leiding van de 

 partij, en intellectuelen oververtegenwoordigd. Het is zaak 

die mechanismen resoluut aan te pakken, op alle niveaus, in 
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heel de partij. “Ik ben nu kader van de Partij van de Arbeid, 

maar nog niet van de Partij van de Arbeiders”, zegt een 

arbeiders kader.

 194 Er zijn eerst en vooral mechanismen die te maken hebben 

met het functioneren van de partij. Er bestaat een hard-

nekkige tendens van onderonsjes tussen intellectuelen. Dat 

komt tot uiting in vele kleine dagelijkse dingen. De aanwer-

ving van nieuwe medewerkers, de overwaardering van een 

diploma, de presentatie van een nieuwjaarsreceptie of een 

meeting, de vrienden- en vakantiegroepjes die zich vormen, 

de plaats van arbeidsters en arbeiders op de affiche van 

ManiFiesta, de vertegenwoordiging van de partij op een acti-

viteit, noem maar op.

 195 Soms zien we ook een zekere elitaire houding, een houding 

die de kwaliteiten en mogelijkheden van arbeidsters en arbei-

ders systematisch onderschat en onderbenut: “Kwaliteiten 

van intellectuelen worden gemakkelijker erkend dan die van 

de arbeiders. Onze arbeiders-syndicalisten doen nochtans 

veel aan politiek en tactiek in de fabriek en in de vakbond, om 

de klasse één te maken en te leiden. Zonder die eigenschap-

pen kan je geen bastion van verzet opbouwen in de fabriek. 

Onze arbeidsters en arbeiders hebben veel interessante en 

voor de partij belangrijke dingen te zeggen, ook al zullen ze 

veel kortere nota’s schrijven dan de intellectuelen.”

 196 Een andere kameraad voegt daar aan toe : “Enerzijds is er een 

tendens om strenger te zijn voor arbeiders dan voor intellec-

tuelen. Men beoordeelt ze op basis van de intellectuele cri-

teria, bijvoorbeeld ‘goede nota’s maken’. Men beoordeelt ze 

niet op hun eigen sterke punten, op wat ze doen en wat ze 

bijbrengen. Anderzijds vragen en leren we niet aan arbeiders-

kameraden om bepaalde taken uit te voeren, denkend dat 

het gemakkelijker gaat met intellectuelen die ‘direct inzet-

baar’ zouden zijn. Dat is een elitaire houding van intellectue-

len tegenover arbeiders.”
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 197 Er bestaat ook een zeker ‘ouvriërisme’, in het goed Neder-

lands ‘arbeiderisme’ genoemd. Dat is even schadelijk. Het 

ouvriërisme is het vleien of naar de mond praten van arbeid-

sters en arbeiders, het oppervlakkig werken met arbeid-

sters en arbeiders omdat men schrik heeft van discussie en 

strijd, het weigeren om arbeidsters en arbeiders te scholen 

tot communisten. “Wanneer een arbeider ideologische pro-

blemen heeft, aanvaardt men snel excuses. Men gaat er niet 

op in en ontwijkt de discussie, die de kameraad nochtans kan 

doen vooruitgaan. Dat zijn twee maten en twee gewichten. 

Men behandelt intellectuelen anders dan arbeiders.” Het 

ouvriërisme oefent geen enkele kritiek uit. Maar met redene-

ringen als “Wat de kameraad doet, is al fantastisch”, geraakt 

niemand een stap verder. Een jonge arbeiderskameraad 

getuigt hoe schadelijk het ouvriërisme is: “Toen ik bij de par-

tij kwam voelde ik het ouvriërisme in de partij, en dat heeft 

mij niet geholpen. Ik herinner me bepaalde momenten dat ik 

echt mijn statuut van arbeider uitspeelde bij sommige intel-

lectuelen. Maar dat hielp mij niet vooruit, behalve dat ik mij 

interessant voelde.”

 198 De elitaire houding ten aanzien van arbeiders en het ouvriëris-

 me zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze drukken alle-

bei de onbekwaamheid of het gebrek aan ambitie uit om de 

arbeidsters en arbeiders in de partij te doen vooruitgaan. 

Sommige kaderleden schrikken terug voor de inspanningen 

om arbeiderskaders te vormen, en vergeten het vele werk 

dat de partij heeft gedaan om henzelf als kaderlid te vormen.

De Jan Cap-school en andere 
maatregelen

 199 De partij is cruciaal, in vorming, in omvorming, in scholing en 

in begeleiding. “In het kapitalisme leert ge niet om kader te 

worden. Ge leert om te zwijgen. Het is in de partij dat ik heb 

geleerd om kaderlid te worden”, getuigt een arbeidster–

kader. “Alles wat ik geleerd heb, heb ik in de partij geleerd: 

agenda bijhouden, werken met de computer, een dagorde 

maken, een vergadering leiden, de verschillende standpunten 
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zoeken in een discussie, de synthese en een verslag maken, 

een persbericht opstellen, zien wat links en wat rechts is in 

de klassenstrijd, spreken voor een vakbondscongres, noem 

maar op.”

 200 De partij is een school voor al haar leden, op vele vlakken 

van het leven. De partij is tegelijkertijd ook een thuis voor 

de beste krachten van de wereld van de arbeid, die zich in 

de partij herkennen en de partij mee vorm geven naar hun 

klasse. In het boek Gaby Colebunders: Het verzet van een vak-

bondsman84 vertelt Gaby Colebunders zijn parcours. Elk van 

onze arbeiders-kaderleden heeft een uniek parcours. Al die 

parcours maken integraal deel uit van onze partij-identi-

teit. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn bij de vorming van 

arbeiderskaders.

 201 We hebben een Jan Cap-school opgericht, een kaderschool 

voor arbeidsters en arbeiders, genoemd naar de legendari-

sche arbeidersleider en vakbondsman van de scheepswer-

ven van Boel-Temse. De Jan Cap-school moet een stimulans 

geven om vooruit te gaan. “Ik heb er andere arbeiders en 

arbeidsters in opleiding leren kennen. Ik voel me er meer op 

mijn gemak. Dat wekt vertrouwen. Het versterkte mijn ideo-

logisch engagement,” zegt een arbeider-kaderlid. “Ik leerde 

er dingen beter te analyseren en strategie van tactiek te 

onderscheiden. Ik kreeg er meer zelfvertrouwen en besefte 

dat ik mijn verantwoordelijkheidszin kan verhogen. Sinds 

de school kan ik beter omgaan met kritiek en zelfkritiek. De 

 coaching is daarvoor heel belangrijk geweest,” vertelt een 

ander arbeiderskader.

 202 Wij willen de Jan Cap-school verder uitbouwen en ontwikke-

len. We willen dat de school kleeft op de realiteit en de prak-

tijk van de deelnemers. We willen dat de mobilisatie voor de 

school centraal staat in alle provinciale planningen, en dat de 

coaching van de deelnemers ernstig wordt genomen door de 

84 Peter Franssen, Gaby Colebunders: Het verzet van een vakbondsman, EPO, 

2014.
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leden van de Provinciale Raden. De Jan Cap-school is de cen-

trale vormingsschool. Het moet een sluitstuk van een vor-

mingsketen worden: de voorhoede en bij voorrang jongere 

arbeiders scouten, een engagementscyclus en Marx-ateliers 

voor arbeiders, vorming van arbeiders-basisgroepsvoorzit-

ters, kadervormingen in de provincies met 5 à 10 arbeiders, 

en uiteindelijk de nationale Jan Cap-school. Daar willen we 

naartoe. Een volledige keten die zowel de politieke en ideolo-

gische vorming als de opleiding in vaardigheden (informatica, 

agenda, schrijven, synthese ) omvat.

Intellectuele leiders in dienst van  
de werkende klasse

 203 De sociale samenstelling van de partijstructuren dwingt 

ons tot bewuste inspanningen om ervoor te zorgen dat 

onze kaderleden en stafmedewerkers zich werkelijk met 

de werkende klasse verbinden en in het bijzonder de arbei-

dersklasse. In de eerste plaats moet de sociale samenstel-

ling veranderen. Of het nu gaat om nieuwe vrijgestelden, om 

stafmedewerkers, om medewerkers van departementen 

of secretariaatsmedewerkers, we willen ervoor zorgen dat 

arbeidsters en arbeiders de kern uitmaken. Omdat we dat 

nodig hebben.

 204 Rond deze kern willen wij de hele klasse verzamelen en 

een progressieve verbinding maken met andere lagen in de 

samenleving tegenover de almacht van de grote private 

monopolies. Die verbinding maken, met jongeren en stu-

denten, met kleine zelfstandigen en boeren, met cultuur-

werkers en intellectuelen, vergt vele capaciteiten. Het is aan 

de werkende klasse om dat proces te leiden. Maar natuurlijk 

hebben we ook intellectuele leden en kaderleden nodig. Om 

deel te nemen aan het geheel van de sociale strijd. Om de 

kennis en wetenschap onder de knie te krijgen en toe te pas-

sen in dienst van de emancipatiebeweging. Om het geheel 

van strategische uitdagingen mee te helpen begrijpen en 

te gebruiken in de strijd voor het Socialisme 2.0. We hebben 
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studie nodig van hoog niveau, onthullingen op alle terreinen 

van het leven, vakmanschap op verschillende terreinen.

 205 Voor communistische intellectuelen is het cruciaal dat ze 

zich weten aan te passen aan het arbeiderskarakter van de 

partij, en de wereld leren zien vanuit het perspectief van de 

strijd, de moeilijkheden, de verzuchtingen en de emoties van 

de werkende klasse.

 206 Wij willen dat alle kaderleden – arbeiders-kaderleden en 

intellectuele kaderleden – goede banden smeden met de 

voorhoede van de arbeidsters, arbeiders en syndicalisten in 

en rond de partij. Dat zij van hen leren, maar hen ook voor-

uit brengen. Elk lid van het Partijbureau, elk lid van de Nati-

onale Raad, elk lid van de Provinciale Raden zou dat moeten 

doen. Men kan geen communistisch kaderlid zijn zonder per-

soonlijke banden met de werkende klasse. En het is eerst en 

vooral de verantwoordelijkheid van elk kaderlid om die uitda-

ging in handen te nemen. In dienst van de werkende klasse en 

het socialisme, dat is het devies van ons allemaal.

Voorrang aan de opbouw van 
bolwerken van verzet

 207 Onze impact in de klassenstrijd is onmiskenbaar gestegen, 

tot afgrijzen van patronale organisaties zoals het VBO en 

Voka. De partij telt heel veel goede arbeidsters en arbei-

ders en fantastische delegees. We spelen politiek kort op 

de bal, geven politieke munitie en antwoorden. We worden 

door brede lagen van de werkende klasse erkend als belang-

rijke politieke kracht, en hebben woordvoerders die door 

de klasse gedragen worden. Dat zijn onmiskenbaar stap-

pen vooruit. Toch is het aantal georganiseerde leden in onze 

bedrijfsafdelingen sinds 2015 slechts licht gestegen. Het is 

een te bescheiden vooruitgang, vooral in vergelijking met de 

groei van de rest van de partij in dezelfde periode.

 208 “De eerste uitdaging blijft: hoe maken we van de grote pro-

ductieketens in de maakindustrie en sleutelsectoren bastions 
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van de sociale strijd?”, zo stelden we op ons Solidariteitscon-

gres (2015). Waarom zeiden we dat? Omdat het gaat over het 

economische hart van het kapitalistisch systeem, waar de rijk-

dom wordt geproduceerd. En omdat “de sociale geschiedenis 

ons leert dat de arbeidersbeweging in die grote productieke-

tens vaak het verste staat in organisatie en strijd. Daar werken 

de meeste mensen samen. Daar is men het meest gevormd, 

georganiseerd en gedisciplineerd door de productie. Daar 

bestaat een grote kennis van de moderne productietechnieken 

en -planning. Daar zijn dikwijls ook strijdtradities aanwezig.”

 209 Die redenen zijn vandaag meer dan ooit van tel. Onze groei 

moet beter, dat is een strategische kwestie. In sommige 

grote bedrijven waar we al jaren actief zijn, gaan we achter-

uit. Op andere plaatsen slagen we er wel in vooruit te gaan, 

of met succes een nieuwe inplanting te starten.

 210 Gemakkelijk is dat opbouwwerk niet, cruciaal des te meer. 

Wie enkel op korte termijn denkt zal snel opgeven. We moe-

ten begrijpen dat we bolwerken van verzet en sociale strijd 

nodig hebben. Werkdruk, onzekere jobs, personeelsverloop, 

patronale repressie, geografische spreiding van de arbeiders, 

moeilijk vakbondswerk, noem maar op. Dat zijn allemaal spe-

cifieke problemen bij de opbouw van bedrijfsafdelingen. En 

toch kan het, met vallen en opstaan, zoals de arbeidersbe-

weging elke centimeter vooruitgang heeft afgedwongen 

met vallen en opstaan. In plaats van te jammeren over de 

plaatsen waar het niet of minder lukt, willen we sneller de 

beste ervaringen veralgemenen. De arbeidsters, arbeiders 

en vakbondsafgevaardigden laten vertellen hoe zij het doen 

in hun bedrijf, en lessen trekken uit de bedrijven en sectoren 

waar we vooruitgaan.

De essentiële rol van de leiding

 211 “De provinciale voorzitter moet zelf de motor zijn in de uit-

bouw van verzetsbastions in grote productieketens en 

sleutelsectoren. Je kan dat niet uitbesteden aan een ver-

antwoordelijke voor de wereld van de arbeid. Heel de dage-
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lijkse leiding en de brede groep van militanten moet mee 

zijn”, getuigt een provinciale voorzitter. Het is niet alleen 

een kwestie van ‘kwantiteit’ of van een beetje ‘meer aan-

dacht’ geven. Het is ook en vooral een kwestie van ‘kwali-

teit’ en ‘betere aandacht’. De uitbouw van onze werking in de 

grote productieketens en sleutelsectoren is een taak voor de 

beste krachten en moet, zoals Álvaro Cunhal het zegt, cen-

traal staan in ons partijwerk. De ervaringen in die sectoren 

moeten bovenaan op de agenda, om zo positieve resultaten 

te veralgemenen. We willen ons in de eerste plaats richten 

op arbeidsters en arbeiders uit de productieketens en sleu-

telsectoren, om hen te doen vooruitgaan en de beste en 

meest beloftevolle arbeidsters en arbeiders op te nemen in 

de provinciale leidingen.

Een duidelijk plan

 212 Wij hebben nationale en provinciale inplantingsplannen 

nodig. Waar reliëf in zit. Geen catalogus met eindeloze, vage 

punten, maar wel duidelijke doelstellingen, doorbraken 

die we willen realiseren. Zoals we ook prioritaire steden en 

gemeenten hebben vastgelegd, willen we nationaal en pro-

vinciaal ook prioriteiten stellen in de wereld van de arbeid. 

Dat is een taak voor alle partijgeledingen. Onze vooruitgang 

meten we af aan de concrete realisatie van die plannen. Het 

kan niet dat we objectieven vastleggen om ze dan jaren in 

de kast te laten liggen en in werkelijkheid voorrang te geven 

aan de uitbouw van gemeentelijke afdelingen. Goede resul-

taten moeten we permanent analyseren en veralgemenen. 

De praktijk stellen we centraal. De praktijk is het criterium 

om het onderscheid te maken tussen zij die praten over bas-

tions van verzet en sociale strijd en zij die effectief verzets-

bastions opbouwen.

Het vormen van 
arbeiders-groepsvoorzitters

 213 Je kunt geen stevige bolwerken van verzet opbouwen zon-

der groepsvoorzitters die rechtstreeks uit die sleutelsec-
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toren komen. Om bedrijfsafdelingen op te starten doen we 

vaak een beroep op (intellectuele) militanten van buiten die 

bedrijven. Het kan niet de bedoeling zijn dat die zich dan voor 

een lange termijn als voorzitter van een basisgroep ‘neste-

len’. Een bedrijfsafdeling die jarenlang door iemand van bui-

tenaf wordt geleid, kan niet gezond ontwikkelen. Ons doel is 

voor elke betrokken basisgroep een voorzitter uit het bedrijf 

zelf te vormen. Hoe langer we daarmee wachten, hoe gro-

ter het probleem, want een oude werkstijl kun je moeilijker 

veranderen.

 214 We kunnen geen voorzitters van onze bolwerken vormen en 

coachen als we hun realiteit niet kennen. Een goede arbei-

der-groepsvoorzitter is meestal ook een vakbondsmilitant. 

Zo iemand staat onder meervoudige druk: die van de werkge-

ver en diens zoektocht naar winst, die van het syndicaal werk 

en van de collega’s die van hun vakbondsafgevaardigde veel 

verwachten, die van de familie, en daar komt dan de taak bij 

de basisgroep voor te zitten. Zonder een goed begrip van die 

situatie kun je die kameraad onmogelijk goed begeleiden noch 

samen een weg uitstippelen naar groepsvoorzitter worden.

De strijd als motor

 215 Een arbeider-kaderlid en vroegere hoofddelegee bouwde 

in zijn bedrijf een bolwerk uit. Hij vertelt: “Het is begonnen 

in een strijd die drie weken duurde. De provinciale leiding 

hielp ons een visie erop te ontwikkelen die een overwinning 

mogelijk maakte. Ze bood concrete hulp. We maakten tien-

tallen raadgevende leden en legden de grondslag voor een 

volwaardige basisgroep.” De strijd speelt een sleutelrol in de 

uitbouw van bolwerken. Al te dikwijls besteden we die uit aan 

enkele ‘specialisten’, terwijl de klassenstrijd toch in het mid-

delpunt van het hele partijleven zou moeten staan. De strijd 

is ons DNA. We mogen hem niet zien als iets dat ‘de normale 

planning’ dwarsboomt. De sociale strijd centraal stellen, dat 

is niet een solidariteitsbezoek organiseren, wat foto’s en 

posts op de sociale media zetten of een opiniestuk schrijven. 

Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar onze ambitie is de strijd 
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in handen te nemen, en niet om de strijd als toeschouwer 

te ‘begeleiden’. Dat houdt in voortdurend anticiperen op de 

tactiek van de patroons en de regering. In de bedrijven hou-

den we de vinger aan de pols. We analyseren de situatie en 

plannen de strijd. Het gaat om een fundamentele houding: 

welke klasse doen winnen? Vanuit die houding organiseren 

wij de strijd.

Het strijdsyndicalisme ondersteunen

 216 Zonder de vakbonden zijn grote veranderingen of strijdbe-

wegingen niet mogelijk. Het versterken van de vakbonden en 

het strijdsyndicalisme ontwikkelen zijn essentiële elemen-

ten voor elke vooruitgang.

 217 Sommige kameraden onderschatten het belang van het 

vakbondswerk. “Ik houd me bezig met de opbouw van afde-

lingen in de wereld van de arbeid en met de zoektocht naar 

nieuwe voorzitters. En ja, de vakbonden, dat zien we nadien 

wel. Want die doen dit of dat niet”, zegt een kameraad. Ons 

ongeduld zoekt dan een rechtvaardiging voor het gebrek aan 

vakbondswerk. Die aanpak is fout. Ze wakkert het antisyndi-

calisme aan en verzuimt de strijdbare vakbondsmilitanten te 

steunen.

 218 Natuurlijk bestaat ook de omgekeerde redenering: niet meer 

kritisch durven kijken en gelijk welk syndicaal standpunt klak-

keloos onderschrijven. Ook dat is fout. De vakbondsmensen 

die oprecht een verbetering van de situatie van de werkende 

klasse nastreven, waarderen onze kritische kijk over hoe de 

strijd wordt gevoerd. Als we onze visie geven, doen we dat 

altijd in volle respect voor de vakbondsdemocratie, en ver-

zetten we ons tegen avonturen die de arbeiders verdelen.

 219 De arbeidersbeweging in ons land is opgebouwd met val-

len en opstaan, doorheen jaren van strijdbaar syndicalisme. 

Wij willen onze rol spelen om dat strijdsyndicalisme sterk te 

steunen. Wij verdedigen een syndicalisme dat zich niet laat 

opsluiten in de marktwetten en dat gelooft in de mobilisatie-
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kracht van de arbeiders. Het is een syndicalisme dat helemaal 

ingaat tegen wat de rechtse partijen voorstaan. Wij bestrij-

den de pogingen om de vakbonden in het keurslijf te duwen 

van de competitiviteit, de berusting en de klassenverzoening.

 220 Wij willen de beste vakbondservaringen systematiseren en 

uitwisselen, in binnen- in buitenland. Dat kan met fysieke 

ontmoetingen of webinars85. De sociale geschiedenis is daar-

voor een inspiratie. Heel wat beginselen van het strijdsyndi-

calisme zijn samengevat in het boek Jan Cap: In naam van mijn 

klasse86. Het gaat over het leven van de arbeidersleider en vak-

bondsman Jan Cap, die in de jaren 1950-1980 op de scheeps-

werven van de Boelwerf in Temse werkte. Het boek is een 

uitstekende basis voor een school voor strijdsyndicalisme.

Een brede politieke actie voeren

 221 Sterke bolwerken voeren een brede politieke actie. Onze 

afdeling bij Volvo Trucks mobiliseert elk jaar voor de Inter-

nationale Vrouwendag op 8 maart, andere werkingen mobi-

liseren voor de antifascisme-dag op 8  mei in Breendonk of 

voor de herdenking van de communistische voorman en 

syndicalist Julien Lahaut op 18 augustus in Seraing. Heel wat 

van onze bedrijfsgroepen mobiliseerden hun leden en sym-

pathisanten voor de concrete hulp van de SolidariTeams bij 

de overstromingen in de zomer van 2021 of helpen mee met 

de jaarlijkse campagne ‘Winter van Solidariteit’. Zo brengen 

zij het motto ‘solidariteit van de werkende klasse met de 

werkende klasse’ in de praktijk. Zich inzetten voor de verkie-

zingscampagnes, mobiliseren voor de eenheid van de klasse 

en tegen het racisme, actie voeren voor het klimaat, elk jaar 

paaseitjes verkopen uit solidariteit met Cuba: dat zijn goede 

voorbeelden van brede politieke actie.

85 Webinar = samenvoeging van ‘web’ en ‘seminar’ = een seminarie op het 

internet, waarbij (enkel) een online publiek aanwezig is.

86 Jan Cap, Imelda Haesendonck, Jan Vandeputte, Jan Cap: In naam van mijn 

klasse, EPO, 2019.
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 222 Wij kunnen geen bolwerken van sociale strijd uitbouwen als 

we de activiteit van onze bedrijfsafdelingen beperken tot 

puur ‘economische’ gevechten zoals lonen, pensioenen of 

arbeidsomstandigheden. Je bouwt geen bolwerk op door 

economische gevechten ‘binnen de perken’ te houden. Elke 

strijd is een hefboom voor een breed maatschappijdebat 

waar je veel andere groepen (jongeren, kunstenaars, intel-

lectuelen…) kunt bij betrekken. Dat geldt ook voor de poli-

tieke discussies. Er is een voortdurende politieke strijd aan de 

gang over de hegemonie binnen de arbeidersbeweging. Tra-

ditioneel hebben de sociaaldemocraten een stevige greep op 

de wereld van de arbeid, om de werkende klasse binnen het 

gareel van het systeem te laten lopen. Dat was ook de rol van 

de christendemocraten, maar die is tanende. Ondertussen 

wint het Vlaams Belang veld op de werkvloer, en dat bekom-

mert ons allemaal.

De klasse verenigen in al haar diversiteit

 223 Wij leven en werken in een klassenmaatschappij waarin over 

zowat alle tegenstellingen meningen in het rond worden 

gestuurd, behalve over de klassentegenstellingen zelf. De 

tegenstellingen tussen de verschillende sociaaleconomi-

sche klassen in onze samenleving zijn de minst besproken 

tegenstellingen. Zo probeert men elk idee en elk gevoel van 

klassen identiteit en klassenfierheid te verhinderen. Het is 

cruciaal dat de werkende klasse haar eigen identiteit opnieuw 

opeist, en van een ‘Klasse an sich’ een bewuste ‘Klasse für 

sich’ wordt.87

 224 De werkende klasse vandaag is erg gedifferentieerd. In de 

grote productieketens en sleutelsectoren vinden we loon-

87 Karl Marx maakt een onderscheid tussen ‘Klasse an sich’ enerzijds, en ‘Klasse 

für sich’ anderzijds:

 Klasse an sich = een klasse op zich, objectief economisch een klasse zijn, maar 

zich daar niet bewust van zijn.

 Klasse für sich = bewust zijn dat men een klasse is, het collectieve element van 

de klasse ontdekken en doorgronden, en daarin ook de mogelijke machtspo-

sitie begrijpen.
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trekkenden van verschillende afkomst terug, zijn er mensen 

van verschillende geslachten, met verschillende seksuele 

voorkeuren, met verschillende religieuze en andere over-

tuigingen, noem maar op. Er is personeel van het moeder-

bedrijf maar ook van onderaannemers; er zijn de contracten 

van onbepaalde duur maar ook van bepaalde duur; er zijn 

interimmers, zelfstandigen, schijnzelfstandigen, enzovoort. 

De heersende klasse heeft er belang bij de verschillen te 

benadrukken en ook zelf verschillende loon- en arbeidscate-

gorieën in te stellen, zodat al die verschillende groepen zich 

niet in een en dezelfde werkende klasse zouden herkennen. 

Dat is de strategie van verdeel-en-heers, dat is nooit anders 

geweest.

 225 In de sociale geschiedenis van de klassenmaatschappijen is 

het éénmaken van de overheerste klasse altijd een cruciaal 

punt geweest. Zo is het ook vandaag. Wij streven ernaar de 

klasse een te maken, in al haar diversiteit. Wij zijn niet allemaal 

hetzelfde. Er zijn verschillen onder mensen. Dat neemt niet 

weg dat onze kracht in het collectieve ligt, in de verbinding 

met alle anderen die hun arbeid of arbeidsvermogen verko-

pen, in de eenheid van de werkende klasse. Samen staan we 

sterker, en telkens er een strijd is die de hele klasse verenigt, 

is dat goed te zien. Denk maar aan de strijd voor rechtvaar-

dige pensioenen, of aan de loonstrijd.

 226 Eenheid komt niet uit de lucht vallen, daar moet je aan wer-

ken. Bolwerken van verzet zijn onmogelijk zonder bewust te 

werken aan die eenheid. We werken aan eenheid met posi-

tieve eisen die de hele klasse verenigen, en we timmeren dag 

in dag uit aan concrete eenheid op de werkvloer. Maar we 

moeten ook bewust opkomen tegen specifieke vormen van 

onderdrukking en discriminatie die bestaan tegen bepaalde 

delen van de werkende klasse: met name racisme, seksisme 

en andere discriminatie. We pakken die thema’s aan op klas-

senbasis en maken dat ze deel worden van de bredere eman-

cipatiestrijd van de werkende klasse.
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 227 Het is bijvoorbeeld een illusie dat men thema’s als racisme 

kan negeren. Het racisme dient om discriminatie tegen een 

deel van de klasse te rechtvaardigen. Het dient als rechtvaar-

diging voor het toekennen van minder rechten aan een deel 

van de klasse. Deze discriminaties tegen een specifieke laag 

van de klasse en de racistische ideologie verdelen en ver-

zwakken het geheel van de klasse.

Het belang van ons klassenprofiel

 228 ‘Zonder werkvolk geen welvaart’. Die slogan lanceerden we 

zo’n tien jaar geleden, ter gelegenheid van 1 mei. Dat de wer-

kende klasse de welvaart maakt, is met de coronacrisis nog 

eens straf bewezen. Gewone werkende mensen deden de 

boel draaien, niet de aandeelhouders, de beursspeculanten 

of de kletsende kaste. Toch doet onze maatschappij er alles 

aan om de werkende klasse onzichtbaar te maken. Ze wordt 

niet benoemd, of men ontkent haar bestaan. En wanneer ze 

in beeld komt, is dat vaak als lijdende en armtierige klasse, in 

plaats van als welvaartsproducenten, als essentiële klasse 

voor het functioneren van de maatschappij, als leidende en 

fiere klasse.

 229 Wij willen de werkende klasse in het licht zetten. Niet als 

superhelden, maar als mensen van vlees en bloed. Werkende 

mensen die de samenleving doen draaien, die sterk zijn als ze 

verenigd zijn en zwak als ze verdeeld zijn. Bewust hebben we 

de term ‘werkende klasse’ opnieuw gelanceerd, als eenheid 

van ieder die zijn arbeid verkoopt. Wij willen de geschiede-

nis scholen van de welvaartsmakers in ons land, van die van 

de Borinage, van die van Verviers, van die van Gent, van die 

van Antwerpen, van die van Brussel: hoe ze samen de arbei-

dersbeweging hebben groot gemaakt. Op school krijg je een 

eindeloze reeks krijgsheren, ministers en koningen op je bord 

geschoteld als geschiedenis, terwijl van het werkvolk geen 

sprake is. Dat is ook vandaag zo. Wie zet de dagloners en boe-

ren uit Indië in het licht wanneer zij de grootste staking in 

de geschiedenis op touw zetten? Wie laat de pakjesbezor-

gers en orderpickers van Amazon aan het woord wanneer 
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ze een vakbond trachten op te richten? Wie laat de stem van 

de Duitse metallo’s en de Franse spoorwerkers weerklinken? 

Laten we de werkende mensen naar voor schuiven, ook in 

onze identiteit als partij.

 230 We willen systematischer de arbeidsters- en arbeiders-

woordvoerders van de partij naar voor schuiven. Niemand 

beter om vanuit ervaring te spreken over hoe onmogelijk 

werken tot 67  jaar wel is. Niemand beter om de hele wer-

kende klasse te inspireren en te enthousiasmeren.



108

P
a

rt
ij

 v
a

n
 d

e
 j

e
u

g
d

8 8

Partij van  
de jeugd
Stellingen:

 ˩ We willen jongeren bewust  
een plaats geven in de partij,  
van hoog tot laag

 ˩ We willen met heel de 
partij helpen om de drie 
jongerenorganisaties uit te 
bouwen
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De slag om de jeugd

 231 De jeugd draagt de toekomst in zich. De jeugd is niet geremd 

door de kracht van de gewoonte, door routine of door het 

gewicht van het verleden. Jeugdig enthousiasme is bevrij-

dend, en een bron van engagement en contestatie. Jonge-

ren zijn nog niet genesteld in een bepaalde gezinssituatie. Ze 

hebben de moed het schijnbaar onveranderlijke uit te dagen. 

Het is geen toeval dat de jeugd in de twintigste eeuw een 

belangrijke rol heeft gespeeld in grote massabewegingen. 

Denken we aan de Cubaanse revolutie, het antifascistische 

verzet, de strijd tegen het kolonialisme, de beweging tegen 

de oorlog in Vietnam, de burgerrechtenbeweging, de bewe-

ging van mei  ’68, de Spaanse Indignados, andersglobalisten 

en Occupy Wall Street, de Arabische Lente, de antiracistische 

beweging en Black Lives Matter, de internationale vrijdag-

stakingen voor het klimaat, enzovoort.

 232 Zonder de jeugd geen sociale verandering. Wie capituleert 

voor de slag om de jeugd kan de samenleving niet verande-

ren. Wij hebben de jeugd nodig om van haar te leren. Om van 

haar energie te leren, om van haar enthousiasme te leren, 

en om van haar organisatie- en communicatietechnieken te 

leren. De jeugd heeft de razendsnel ontwikkelende techniek 

in de vingers en als marxisten zijn we voorstander van de 

meest vooruitstrevende productiemethoden.88 Ze organise-

ren zich online, maken filmpjes en memes89, zetten dingen in 

beweging. We hebben ook jongeren nodig om jongeren aan 

te trekken, zo gaat dat.

 233 Andersom heeft de jeugd ook de partij nodig om haar revolu-

tionaire energie te oriënteren, te verdiepen, en te verbinden 

met de brede emancipatiebeweging van de werkende klasse. 

De jeugd heeft de partij ook nodig om te zorgen dat de bewe-

88 Productiemethoden = geheel van machines, techniek en technologieën.

89 Meme = humoristische afbeelding op sociale media. De term ‘meme’ verwijst 

naar iets wat wordt nagebootst. Vaak met humor, en dat is van oudsher een 

krachtig wapen van volks verzet en maatschappijkritiek. Een meme gaat 

‘viraal’ als ze zich met een enorme snelheid verspreidt.
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gingen niet verdampen, of in een impasse geraken en tegen 

elkaar worden opgezet. De jeugd heeft de partij nodig om 

samen de strijd te voeren tegen extreemrechts, dat steeds 

meer voet aan de grond krijgt bij jongeren.

 234 Partij van de werkende klasse worden en partij van de jeugd 

worden gaan hand in hand. Wij willen dat de ene opdracht de 

andere versterkt. Daarom geven we prioriteit aan de jonge-

ren van de werkende klasse, zowel in onze basisgroepen als 

in onze jongerenorganisaties. Jongeren van de werkende 

klasse beschikken over enorme vaardigheden en energie, die 

in de huidige kapitalistische maatschappij grotendeels wor-

den onderschat en verspild. Het is aan ons om dat potenti-

eel te ontwikkelen in het geheel van de maatschappelijke 

emancipatiebeweging.

 235 Over dat alles is in de partij onvoldoende eensgezindheid. 

Andere krachten, zowel bij de elite als bij extreemrechtse 

partijen, zijn die strijd voor de jeugd wel volop aan het voe-

ren. Het is belangrijk dat scherp te stellen en krachtige maat-

regelen te nemen om het op te lossen. Alleen zo kunnen we 

de partij verjongen en onze jongerenorganisaties uitbouwen. 

Alle enquêtes geven aan dat wij een enorm potentieel heb-

ben onder de jeugd. Maar dat weten we lang niet te verzilve-

ren. Integendeel. De gemiddelde leeftijd in de partij bedraagt 

48 jaar, en amper een op tien georganiseerde leden is jonger 

dan 30 jaar. Natuurlijk moet dat anders.

De partij verjongen

 236 Wie leeft, wordt ouder, dat is een natuurwet. Tegelijkertijd 

mag de partij niet verouderen. Daarom moet de partij actief 

bezig zijn met haar verjonging. Dat is een vitale kwestie, en een 

zaak voor heel de partij. De verjonging van de partij is niet de 

taak van onze jongerenorganisaties. Die spelen daar natuurlijk 

wel een belangrijke rol in, dat spreekt. Maar de verjonging van 

de partij is de taak van de partij. Van heel de partij, van hoog 

tot laag, van elke basisgroep. Elke werking dient af en toe in de 

spiegel te kijken, en de gemiddelde leeftijd te bekijken. Berei-
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ken we arbeidsters en arbeiders tussen 18 en 30 jaar? Vinden 

zij hun plaats in de basisgroep, in de werking? Hoe zit het met 

de provinciale leidingen, en met de nationale leiding?

Belangstelling hebben voor jongeren

 237 Net als in de maatschappij in haar geheel bestaan er ook bij 

de jeugd klassenverschillen. Naargelang de omgeving, het 

gezin, de wijk of het milieu waarin je opgroeit, verloopt het 

leven anders. Er zijn dus verschillen, de jeugd is divers. Tege-

lijk vormt de jeugd een specifieke laag in de maatschappij, 

een laag die bepaald wordt door haar leeftijd en die snel ver-

andert en evolueert, omdat jongeren uiteraard niet jong blij-

ven. Elke generatie heeft haar eigen codes, gewoontes, taal, 

sociale omgang en culturele referenties. Als we geen echte 

interesse hebben voor de jongerencultuur, die zichzelf tel-

kens heruitvindt en vernieuwt, zullen we er niet in slagen de 

partij te verjongen. Verjongen is geen eenmalige actie, maar 

een bewust en voortdurend proces.

 238 Jongeren zijn groot geworden met de sociale media en de 

allernieuwste technologieën. Jongeren zijn vaak – meer dan 

anderen – bezig met lichaamsbeleving en met hun seksua-

liteit, met zichzelf kunnen zijn, met sport, cultuur en online 

gaming, maar als partij hebben wij daar veel te weinig aan-

dacht voor. Nochtans zijn heel veel jongeren op zoek naar zin-

geving, naar coherentie, naar een emanciperend verhaal dat 

hen actief betrekt. Er is een wereld te winnen.

 239 Als we jonge arbeidsters en arbeiders voor ons willen win-

nen, is het nodig hun specifieke situatie te begrijpen. Velen 

van hen vinden moeilijk hun weg op de arbeidsmarkt. Ze heb-

ben te maken met onzekere contracten, flexibiliteit en tijde-

lijk werk. Vaak is dat synoniem met instabiliteit, vooral finan-

cieel, en dat op het moment dat jongeren graag onafhanke-

lijk willen worden en op eigen benen willen staan. “De jonge 

collega’s op mijn werk zouden graag met ons mee willen sta-

ken, maar ze kunnen dat niet omdat ze riskeren hun werk te 

verliezen, door de leningen die ze hebben voor hun huis of 
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hun auto”, getuigen verschillende kameraden. Anderzijds zijn 

er jongeren die nog niet gesetteld zijn en die meer vrije tijd 

hebben. Ze hebben vaak hun eigen tempo en eigen interes-

ses, waar de partij niet altijd goed is op afgestemd. Op de ver-

schillende niveaus van de partij wordt niet genoeg rekening 

met hen gehouden.

 240 Het is ergens ‘natuurlijk’ dat een generatie voornamelijk 

 mensen van haar eigen generatie aanspreekt. Een partij die 

voornamelijk bestaat uit leden tussen 35 en 65 jaar zal spon-

taan vooral nieuwe mensen uit die leeftijdscategorie aan-

trekken. Dat vertaalt zich in de thema’s die we behandelen, 

in de woordvoerders die we naar voor schuiven, in de taal die 

we spreken, in de beelden die we brengen, in onze manier van 

werken, in de acties die we voeren. We moeten ons daarvan 

bewust zijn en het net niet aan de spontane gang van zaken 

overlaten. Dan verouderen we als partij en dan sterven we af. 

Mensen kunnen sterven, maar de partij moet blijven leven.

 241 Waar is onze belangstelling voor de jongeren? Waar centra-

liseren we wat leeft onder de jeugd, zoals we dat doen met 

de wereld van de arbeid? Geef hen het woord, spreek ook hun 

taal en voer ook actie rond de zaken die jongeren raken. De 

partij verjongen geeft ons niet alleen kansen voor de uitda-

ging om de partij van de werkende mensen te worden, maar 

ook om de partij te vervrouwelijken en om meer ruimte te 

geven voor diversiteit. Dat zien we ook bij de jongerenorga-

nisaties zelf, bijvoorbeeld op de kampen van RedFox, Comac 

en de Pioniers.

De jeugd politiek veroveren

 242 Tijdens de donkerste dagen van de coronacrisis zagen we 

dat de jeugd aan haar lot werd overgelaten. Het was steeds 

moeilijker om jong te zijn, want jongeren zijn sociale wezens 

en hebben de ander nodig om te ontwikkelen. Jong zijn bete-

kent sociaal zijn, betekent samen zijn, betekent vragen stel-

len. Jongeren hebben elkaar nodig, jongeren hebben per-

spectief nodig.
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 243 Wij kunnen dat perspectief bieden, door ons te baseren op 

wat er  onder de jongeren leeft. Er is veel beroering rond 

het mentaal welzijn, de onzekerheid, de uitzendarbeid en de 

wegwerpjobs à la Deliveroo of Uber Eats. De jeugd is vandaag 

diverser dan vroeger, en is vaak gevoeliger voor onrecht en 

discriminatie, of het nu gaat om afkomst, geslacht of seksu-

ele geaardheid. En via het internet opent zich een internati-

onale dimensie van beweging en strijd. De klimaatstakingen 

van Youth For Climate of Fridays For Future vonden wereld-

wijd plaats, van Australië tot Canada. De antiracistische 

beweging tegen het politiegeweld na de moord op George 

Floyd inspireerde overal in de wereld grote manifestaties 

voor gelijkheid, tegen discriminatie en repressie. Hetzelfde 

zien we in de acties tegen geweld op vrouwen en in de ver-

schillende Protest with Pride manifestaties. En wie actie en 

beweging zegt, zegt ook debat en discussie over de oriënta-

tie van de strijd. Natuurlijk zijn jongeren geïnteresseerd in het 

maatschappelijk en politiek debat, het is echt verkeerd dat 

niet te zien. Het is aan ons om deel te nemen aan het debat, 

argumenten te geven en perspectief te bieden. Anders laten 

we hen over aan de verschillende systeembevestigende of 

reactionaire stromingen.

 244 We zien dat jongeren vaak buiten de lijntjes denken, ze zijn 

rebels, leergierig en gaan op zoek naar de bron. Het woord 

‘radicaal’ stamt daar van af: op zoek gaan naar de wortel 

(‘radix’ in het Latijn) van een probleem. Er bestaat een zekere 

radicaliteit onder de jeugd tegenover de mismeestering van 

mens en milieu door het kapitalisme. Het is onze opdracht 

om daaraan een emanciperend en bevrijdend perspectief te 

geven, een socialistisch perspectief. Anders dreigen jonge-

ren in het vaarwater te komen van extreemrechtse bewe-

gingen die haat en racisme zaaien. Of van complotdenkers die 

de geesten op hol brengen.

 245 Wie jong is, is vaak bezig met de zoektocht naar de eigen iden-

titeit, en naar de eigen plaats in de wereld. Dat hoort bij het 

proces van ontplooiing. Het is van belang om iedereen zichzelf 

te kunnen laten zijn. In een onophoudelijke stroom reclame 
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schuift het kapitalisme zijn eigen commerciële rolmodellen 

naar voor: iedereen consument, iedereen concurrent, ieder-

een eigenbelanger. Wij hebben een andere visie, een emanci-

patorische visie, waarin collectieve rechten en diensten wor-

den gegarandeerd opdat iedereen echt zichzelf kan zijn en al 

zijn of haar talenten kan ontplooien. Wij verzetten ons tegen 

elke discriminatie, of het nu om racisme, seksisme, homofo-

bie of een andere discriminatie gaat. Wij zijn allemaal verschil-

lend, maar we zijn geen afzonderlijke atomen. Er is ook een 

‘wij’, een verbindende ‘wij’, een ‘wij’ van de welvaartsmakers, 

een ‘wij’ van de werkende klasse. We hebben die ‘wij’ van de 

werkende klasse nodig om ons te bevrijden van alle discrimi-

naties en om een einde te maken aan het systeem dat onge-

lijkheid en verdeeldheid in zich draagt. Onze strijd tegen dis-

criminatie maakt deel uit van de bredere bevrijdingsstrijd van 

de werkende klasse, en staat daar niet tegenover.

 246 Wie niet in dialoog gaat, kan geen gesprek voeren. Als we de 

jeugd niet aanspreken, kunnen we de jeugd niet winnen. Als 

we geen oprechte belangstelling hebben voor de thema’s 

die de jongeren beroeren, geraken we geen stap vooruit. 

Dat is een taak voor ons allemaal, want jong zijn ben je in de 

eerste plaats in het hart. Er zijn oudere kameraden die altijd 

jong zijn gebleven, en jongeren weten te enthousiasme-

ren en in te schakelen voor solidariteit met vluchtelingen of 

andere projecten. Zo zijn er ook jongere kameraden die heel 

snel oud zijn geworden en hun jeugdig enthousiasme veel te 

vroeg zijn verloren. Het is een taak van ons allemaal. Maar het 

helpt natuurlijk als we ook jonge woordvoerders hebben die 

zelf opgegroeid zijn in de jongerencultuur van vandaag, die 

– fysiek of via de sociale media – aanwezig zijn daar waar jon-

geren leven en die de codes en taal beheersen om jongeren 

aan te spreken.

 247 Om de partij op de jeugd te richten, om de jongerenthema’s 

als partij aan te pakken, om de partij te verjongen richten we 

een commissie Jeugd op van de Nationale Raad, naar het 

voorbeeld van de commissie Vrouwen die we op het Solida-

riteitscongres hebben opgericht.
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De jongeren een plaats geven in de partij

 248 Je kan niet met jongeren werken als je ze geen vertrouwen 

schenkt. Sommige kameraden zeggen: “jongeren hebben 

geen ervaring”. Hallo? Wie minder jaren op de teller heeft, 

heeft per definitie minder jaren de kans gehad om ervaring 

op te doen. Een jonge vrouw of man van 22 jaar met 25 jaar 

ervaring, dat bestaat natuurlijk niet. Het is aan ons om jonge-

ren de kans te geven ervaring op te doen, in plaats van hen in 

de wachtkamer te parkeren.

 249 Anderen zeggen: “de jeugd weet veel te weinig”. Dat is rede-

lijk pedant, want de maatschappij is complex, en heel veel 

jongeren beheersen de complexiteit van de maatschappij 

en zijn leergierig om bij te leren. De partij is een schatkist vol 

ervaring en kennis, menselijk en wetenschappelijk, in dienst 

van de emancipatiestrijd. Dat kunnen we aanbieden aan jon-

geren, zodat jongeren kunnen leren. En tegelijkertijd kunnen 

ook oudere generaties leren van de jeugd. Van de snelle evo-

luties in techniek en communicatie, van nieuwe vormen van 

organisatie en strijd, van creativiteit en wegen van strijd waar 

we zelf nog nooit aan hebben gedacht. Wij zijn communist, 

en wij zijn allemaal lerend, en dat kunnen we doen in een en 

dezelfde partij. Mooi toch?

 250 Nog andere kameraden zeggen: “in onze tijd was het toch 

beter”. Nostalgie is een vijand van vooruitgang. Nostal-

gie is een conservatieve kracht die trekt naar het verleden 

(meestal een nogal geromantiseerd verleden) in plaats van 

naar de toekomst. Wij willen het einde van de uitbuiting van 

de mens door de mens, en het einde van de uitputting van de 

planeet door de mens. Het zullen de jongeren zijn die dat zul-

len realiseren. We hebben veel ervaring in de partij, ook dat is 

uniek, en die moeten we erkennen en weten te optimalise-

ren. We moeten de kracht van de geschiedenis gebruiken als 

inspiratie en als leerschool, maar altijd met het doel om de 

strijd van vandaag te versterken en het socialisme van mor-

gen te realiseren. En dus nooit met een pedant of nostalgisch 

schoolmeestervingertje.



8 8

116

P
a

rt
ij

 v
a

n
 d

e
 j

e
u

g
d

 251 Als we de jeugd willen winnen, moeten we haar vertrouwen 

schenken en haar in alle geledingen van de partij een plaats 

geven. Alleen zo kunnen we meer jongeren aantrekken. Het 

begint aan de top. Om de partijleiding te verjongen stellen 

we een quotum in van minstens 10 procent 30-minners in de 

 Nationale Raad en in de Provinciale Raden. Een quotum van 

minstens een op de tien jongeren in de leiding is noodzakelijk 

om verandering af te dwingen. Uiteraard moeten jongeren 

net als alle andere kandidaten voldoen aan de voorwaarden 

voor verkiesbaarheid. Maar wij verwerpen de politiek van 

de bezette stoel, die ervan uitgaat dat eens iemand verant-

woordelijk is voor een werkterrein dat altijd zo moet blijven. 

Jonge kameraden kunnen niet vooruitgaan als we hen geen 

eindverantwoordelijkheden geven en nieuw te veroveren 

terreinen. Dat impliceert dat andere kameraden hun plaats 

afstaan, en zelf een nieuwe plaats en taak opnemen in func-

tie van het geheel.

Generatiewissel

 252 De leiding van de partij werkt aan de uitvoering van de con-

gres oriëntaties; is ambitieus en geeft richting; moet stra-

tegisch nadenken en vooruitziend zijn; moet leiding geven 

en opleiden; moet ‘generalist’ zijn om het geheel te over-

zien en specialisten hebben om cruciale taken te verzekeren. 

De Nationale Raad moet de partij leiden en moet bestaan 

uit revolutionaire kameraden die ook écht nationaal leiding 

geven aan de partij. Leiding geven is een complexe taak. Lei-

ding geven is niet orders geven of commanderen. Het is luis-

teren, centraliseren, synthetiseren, beslissen, helpen, over-

tuigen, dynamiseren.

 253 Om dat werk te kunnen garanderen moet de leiding zichzelf 

voortdurend verjongen. De leiding moet met andere woor-

den de tendens bestrijden om zelf altijd leiding te blijven, 

en een stabiliteit op te bouwen op basis van routine of van 

immobilisme. Er moet voortdurend plaats worden gemaakt 

voor jonge krachten, om verschillende generaties samen te 

laten werken in de leiding van de partij. Verschillende gene-
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raties samen hebben vier jaar lang het Vernieuwingscongres 

van 2008 voorbereid, nadat de partij in het slop was geraakt. 

De vernieuwingsbeweging in de partij is gedragen door heel 

de partij, en in dat proces hebben we bewust verschillende 

generaties betrokken. Een generatiewissel gebeurt best 

niet bruusk, maar in een proces, waar we samen aan werken. 

Sommige partijen hebben een goede ervaring in de over-

dracht van de fakkel aan nieuwe generaties. Andere partijen 

hebben het er moeilijk mee. Het is dan ook vaak een com-

plexe, een gevoelige, maar niettemin cruciale taak.

 254 “In een leiding die een grote stabiliteit heeft verworven, is 

het grootste gevaar de opkomst van jonge kaderleden te 

belemmeren. Een beroep doen op jonge kaderleden is een 

natuurwet van het leven en van de ontwikkeling van de par-

tij”, zegt Álvaro Cunhal. “Een mens wordt oud, dat is de wet 

van de natuur. Maar de partij mag niet oud worden.”

 255 Het is niet de leeftijd die de verdeling van taken en verant-

woordelijkheden bepaalt in onze partij, maar de reële kwa-

liteiten van de militanten. In de opbouw en de uitbouw van 

onze partij hebben we geen zogenoemd ‘generatieconflict’. 

Doorheen de oriëntaties van de verschillende congressen 

werken alle generaties samen aan de uitbouw van de partij. 

Jongere kameraden die nog weinig ervaring hebben leren 

van oudere kameraden, en oudere kameraden die de nieuw-

ste ontwikkelingen niet dadelijk onder de knie hebben leren 

van jongere kameraden. Dat gebeurt op basis van respect en 

op basis van een gezamenlijk engagement voor de werkende 

klasse en het socialisme.

 256 Veel kameraden die zich al decennialang inzetten, hebben 

 vandaag cruciale taken in ons werk. Basisgroepen opbou-

wen, departementen, provincies of massaorganisaties lei-

den, noem maar op. Een dergelijk engagement is een keuze 

die je op elke leeftijd opnieuw maakt. Tegelijk moeten we op 

alle niveaus voortdurend werken aan de verjonging van de 

leiding. Dat betekent dat men het mogelijk moet maken dat 

er plaatsen vrijkomen en dat jongere kameraden eindverant-
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woordelijkheid opnemen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Jon-

gere kameraden zijn soms ongeduldig, dat is eigen aan jong 

zijn. En oudere kameraden houden soms te star vast aan wat 

ze kennen, dat is eigen aan ouder zijn.

 257 We moeten ervoor zorgen dat jonge kameraden zich bewust 

worden van de waarde van de ervaring, de kennis, het door-

zettingsvermogen en de standvastigheid van oudere kader-

leden die als pioniers de partij hebben opgebouwd, of die in 

weer en wind de partij nadien verder hebben uitgebouwd. 

Nieuwe generaties moeten respect hebben voor de genera-

ties die hen vooraf zijn gegaan, voor de pioniers van de partij 

en voor diegenen die de fakkel van de pioniers hebben over-

genomen. Jonge kameraden moeten niet betweterig of 

hautain zijn, of moeten niet de idee ontwikkelen dat ze ‘van 

nul’ moeten beginnen. Een jonge communist is een beschei-

den en leergierige communist, is een kameraad die niet naast 

zijn schoenen gaat lopen maar die leert van anderen. De par-

tij leren leiden is een complexe taak, en dat kost tijd. Daar zijn 

veel inspanningen voor nodig.

 258 Tegelijk willen we dat oudere kameraden zich bewust 

wor   den dat het leven onophoudelijk verder gaat. Dat er 

bekwaamheden zijn die men gedurende jaren heeft ver-

worven, maar ook bekwaamheden die men met de jaren 

opnieuw verliest. Dat de actualiteit en de context er van-

daag anders uitzien dan in de periode dat men zelf jong was. 

Dat men nieuwe fenomenen moet leren begrijpen. En dat 

men kan leren van het jonge talent in de partij door hen de 

kans te geven leidende verantwoordelijkheden op te nemen. 

Oudere generaties moeten respect tonen voor de nieuwe 

generaties, van hen leren en hen begrijpen. Ze mogen even-

min betweterig of hautain zijn, de idee hebben dat ze alles 

beter weten en over een vrijgeleide beschikken om overal 

het hoge woord te voeren.

 259 Wat de verschillende generaties aan elkaar bindt, is de prak-

tijk van het werk van de partij van vandaag. Men kan en moet 

de ervaringen uit de jaren ’70, ’80, ’90, ’00 en ’10 meenemen 
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en gebruiken, maar het vertrekpunt én de inzet moeten de 

praktijk en de realiteit van vandaag zijn.

 260 Men verliest ervaring en doet er nieuwe op. De jongeren leren 

van de ouderen, en de ouderen van de jongeren. De ideolo-

gische keuze geldt voor iedereen, van 16 jaar tot 106 jaar. Wij 

hechten waarde aan de inspanningen die men voor de partij 

heeft geleverd en aan de jarenlange inzet van ervaren kame-

raden. Maar we begrijpen tegelijkertijd dat de kilometers op 

de teller, de ervaring en de inzet op zich geen sleutel zijn voor 

de capaciteit om nieuwe problemen in de huidige periode op 

te lossen. De wereld verandert, de partij verandert, de pro-

ductiekrachten veranderen. Communist zijn is geen rijbewijs 

dat levenslang geldt. Communist word je, heel je leven lang. 

Dus ook op pensioengerechtigde leeftijd. Je kan heel lang 

communist zijn, en op het einde van je leven (opnieuw) refor-

mist, anarchist of kleinburger worden. Iedereen moet blij-

vend keuzes maken voor het socialisme, én voor de partij van 

het socialisme. Het kan méér revolutionair zijn om je plaats 

af te staan aan een arbeidster of arbeider of aan een jongere, 

dan halsstarrig je plaats te willen behouden in de Nationale 

Raad of in een Provinciale Raad.

 261 De fakkel doorgeven is niet gemakkelijk. Sommige kameraden 

hebben het moeilijk om een nieuwe plaats te vinden, vinden 

moeilijk aansluiting met de nieuwe generaties in de partij, 

herkennen zich niet in vernieuwde vormen van revolutio-

naire praktijk, of haken af bij de snelle digitale ontwikkelingen 

van de maatschappij. Uiteindelijk vinden de meeste kamera-

den een nieuwe plaats in hun partij-engagement. Slechts in 

een handvol gevallen heeft dit proces geleid tot een zekere 

bitterheid of afstand, maar dat is gelukkig de uitzondering. 

De overgrote meerderheid van de kameraden die vroeger in 

de Nationale Raad of in de Provinciale Raden hebben geze-

teld, zetten vandaag in de praktijk hun engagement verder. 

Dat is ook logisch. Men zet zich in voor de partij en voor het 

socialisme, vanuit welke positie men dat engagement ook 

opneemt. Sommige kameraden blijven leidinggevende func-

ties uitoefenen in departementen of massaorganisaties, 
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andere kameraden nemen taken op voor de uitbouw van een 

basisgroep van de partij op het terrein. Vanuit elke positie kan 

men zijn ervaring en revolutionaire inzet gebruiken om de 

partij verder te helpen, nieuwe kameraden te winnen en op te 

leiden. Het is aan elke kameraad om zich te blijven inschake-

len in de praktijk en in het partijwerk, en elke fase van revolu-

tionair engagement met beide handen vast te pakken. Het is 

aan het collectief om daarbij te helpen, en elke kameraad ook 

echt een plaats te geven overeenkomstig zijn engagement.

Jongeren trekken jongeren aan

 262 Overal waar jonge mensen zich engageren, trekken zij gemak-

kelijk leeftijdsgenoten mee. Dat is logisch. Daarom is het zo 

belangrijk hen een plaats te geven in onze basisgroepen en 

op alle niveaus van de partij.

 263 Wij bouwen basisgroepen op in de wereld van de arbeid en 

in de wijken, te midden van de diversiteit van de werkende 

klasse op het vlak van gender, afkomst, leeftijd, enzovoort. 

Dat is zo belangrijk omdat we de eenheid van de hele klasse 

nastreven. Maar voor jongeren is het niet altijd gemakkelijk 

hun plaats te vinden in een basisgroep. Vaak zijn ze er de enige 

30-minner. “Soms heb ik het gevoel dat ik in de partij behan-

deld word als een kind, dat iedereen wel klaar staat met 

goede raad, maar dat niemand echt naar mijn mening vraagt”, 

getuigt een jonge kameraad.

 264 Normaal gezien organiseren wij geen basisgroepen op basis 

van leeftijd, afkomst of geslacht. In onze basisgroepen wer-

ken we allemaal samen aan dezelfde doelstellingen en zijn 

we georganiseerd op basis van het werkterrein (sector, wijk, 

thema). Met dit congres willen we daar voor de komende 

periode tijdelijk één uitzondering op maken: de mogelijkheid 

om in de komende periode basisgroepen voor jongeren op 

te richten. We hebben daar een aantal proefervaringen mee 

opgedaan, met goede resultaten. Jongeren voelen zich er 

meer op hun gemak, durven er discussiëren en gaan er snel 

vooruit. Zo kunnen ze een traject afleggen en zelfvertrou-
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wen opbouwen. Zulke jongerengroepen konden bijvoor-

beeld in Verviers of in Borgerhout leden aantrekken en hun 

engagement verhogen. Leden uit die groepen namen meer 

verantwoordelijkheid op en sloten zich later aan bij een klas-

sieke basisgroep of werden er zelfs voorzitter.

 265 We benadrukken dat het gaat om een tijdelijke maatregel 

die we in bepaalde situaties kunnen nemen om de huidige 

scheeftrekking recht te trekken. Het is aan de Nationale Raad 

om te kijken tot waar en wanneer die periode geldig is. Het is 

uiteindelijk de bedoeling te komen tot generatie-gemengde 

groepen, die de diversiteit van de werkende klasse weerspie-

gelen, ook in leeftijd. Wat we voorstellen is dus geen blij-

vende maatregel en ook geen aparte organisatie met een 

eigen structuur voor jongeren.

 266 De Jongerencommissie van de Nationale Raad, of de natio-

na le, provinciale of lokale leidingen kunnen ook jongeren 

samenbrengen om bepaalde thema’s of kwesties te bespre-

ken die eigen zijn aan de jeugd. Het gaat dan om ad-hoc- 

samenkomsten,90 die op geen enkele manier de partijstruc-

turen kunnen vervangen en per definitie ook geen beslis-

singsbevoegdheid hebben.

Onze drie jongerenorganisaties  
actief ondersteunen

 267 Naast de taak om de partij zelf voortdurend te verjongen en 

naar de jeugd te richten, hebben we ook drie jongerenorga-

nisaties. Met name: RedFox, de Pioniers en Comac. Dat zijn 

‘massa-organisaties’ die verbonden zijn met de partij, maar 

wel hun eigen dynamiek, hun eigen structuur en hun eigen 

campagnes hebben. RedFox, de Pioniers en Comac zijn geen 

mini-partijen, maar jeugdorganisaties.

  –  De jongerenorganisaties hebben een aparte organisatie 

en structuur.

  –  Ze hebben een eigen politiek platform.

90 Ad hoc = specifiek voor een bepaalde situatie of omstandigheid.
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  –  Ze hebben aangepaste en minimale organisatorische 

principes.

  –  Ze leggen de klemtoon op actie, op opvoeding en op jon-

gerendynamiek (jeugdbeweging).

 268 Je kan gemakkelijk lid worden. Je moet helemaal geen lid van 

de partij zijn om aan te sluiten. De jongerenorganisaties zijn 

verbonden met de partij, maar het zijn geen partij-organisa-

ties. Ze bieden de jongeren een plek om zich te engageren, te 

leren en actie te voeren. Het is fout om de jongerenorgani-

saties te beschouwen als partij-organisaties, waar de regels, 

voorwaarden en discipline van de partij gelden.

 269 Wel is het zo dat de jongerenorganisaties verbonden zijn met 

de  partij. De leiding van de massa-organisatie ressorteert 

onder de partij. Het zijn geen onafhankelijke organisaties, 

maar brede massa-organisaties die hun leden opvoeden in 

emancipatie, strijd en socialisme. We hebben in het verleden 

verschillende keren meegemaakt hoe externe krachten de 

jongerenorganisaties trachtten op te zetten tegen de partij. 

Dat is een beproefd recept in de geschiedenis. Daar zijn we 

waakzaam voor.

 270 Onze jongerenorganisaties spelen een essentiële rol bij het 

 sensibiliseren, organiseren en mobiliseren van jongeren. 

Alles wat we leren als we jong zijn, leren we voor het leven. 

Het is de ambitie van RedFox, de Pioniers en Comac om hon-

derdduizenden jongeren te bereiken en duizenden jongeren 

in te schakelen. Het is onze plicht als partij om hen daarbij te 

helpen. Zo hebben we het trouwens ook in onze statuten 

vastgelegd.

De drie jongerenorganisaties van  
de PVDA

 271 RedFox is de brede beweging voor vorming en actie voor 

 jongeren van het secundair onderwijs. Comac is onze stu-

dentenbeweging op campussen in het hele land. Bij de Pio-

niers kunnen kinderen van 6 tot 16 jaar zich ontplooien.
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 272 a  RedFox. Op 1  mei 2015 werd RedFox geboren als ver-

nieuwde  jongerenbeweging van de PVDA.91 Het is een jon-

gerenbeweging voor alle jongeren die goesting hebben 

om andere jongeren te ontmoeten, en die de wereld willen 

begrijpen om haar te veranderen. De beweging is van start 

gegaan met actieve lokale afdelingen in Brussel, Antwer-

pen en Luik, maar ondertussen uitgegroeid naar verschil-

lende andere steden. In Antwerpen organiseert RedFox het 

jaarlijkse DiverCity festival, dat duizenden jongeren samen-

brengt met een antiracistische boodschap. RedFox was ook 

actief in de historische mobilisatie van de scholieren voor het 

klimaat in het voorjaar van 2019. Op het hoogtepunt van de 

beweging, donderdag 24 januari 2019, trokken 35.000 jon-

geren door de straten van Brussel. Verschillende jongeren 

van RedFox organiseerden de strijd in hun school of stad en 

stuwden de beweging mee vooruit. Tijdens de coronacrisis 

zette RedFox het initiatief ‘Jong en Solidair’ op, om honder-

den jongeren warm te maken voor concrete solidariteitsac-

ties. Ook online groeit de populariteit van RedFox. Ondertus-

sen hebben meer dan 10.000 jongeren stickers en materiaal 

van RedFox besteld tegen seksisme, tegen racisme, of in soli-

dariteit met Palestina. De video’s van de woordvoersters van 

RedFox op TikTok92 halen tot één miljoen views.

 273  Dat zijn allemaal erg positieve ervaringen, die bewijzen dat 

 RedFox enorm veel potentieel heeft en snel vooruit kan gaan 

als we onze jongerenorganisaties au sérieux nemen en er 

ernstig in investeren. Onze ambities met RedFox zijn groot 

en er is nog veel te realiseren. RedFox kan maar activisten en 

doeners aantrekken door initiatieven te nemen en acties op 

te zetten. We streven ernaar om in alle steden en alle uithoe-

ken van het land afdelingen op te richten, en kampen te orga-

niseren die honderden jongeren samenbrengen. We willen 

speciale aandacht besteden aan de jeugd van de werkende 

91 Voorheen ging de jongerenbeweging voor jongeren van 14 tot 18 jaar door 

het leven onder de naam Comac-scholieren (2002-2015) en Rode Jeugd 

(1979-2002).

92 TikTok = een app die sociale media en muziek combineert, en erg populair is bij 

tieners (maar niet alleen bij hen).
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klasse, aan kwesties die hen beroeren, aan aanwezigheid in 

de volkswijken en in technische scholen en beroepsscho-

len. Onze jongerenbeweging heeft het potentieel om zich op 

grote schaal en blijvend onder de jeugd te vestigen.

 274 b  Comac is de studentenbeweging van de PVDA. Studenten 

vormen een specifieke laag van de jeugd, met veel moge-

lijkheden tot verzet. Er is per definitie veel debat en idee-

enstrijd onder studenten. Aan universiteiten en hogescho-

len worden vandaag de intellectuelen opgeleid die later het 

politieke, ideologische en culturele debat in de maatschappij 

zullen leiden. De inzet is dus groot, dat weten alle krachten. 

Op de campussen woedt een gevecht om intellectuelen te 

winnen voor verschillende maatschappijvisies. Met Comac 

bieden wij een bevrijdende marxistische wereldvisie die de 

grote maatschappelijke vraagstukken met elkaar verbindt, 

die de studentenstrijd aan die van de werkende klasse kop-

pelt, en die perspectief geeft op een maatschappijverande-

ring. Wij willen jonge intellectuelen winnen om de weten-

schap, kennis en engagement in te zetten voor de grote soci-

ale en ecologische noden van de planeet. Het Comac You-

Tube-kanaal Les Bonnes Questions (LBQ) haalde vaak 50.000 

views en meer met educatieve video’s over klimaat, oorlog, 

de eenheid van het land en andere. Ook onder studenten is 

er heel veel potentieel, zo hebben we de afgelopen jaren 

gezien in de mobilisatie tegen extreemrechts, in de antiracis-

tische en feministische strijd, tijdens de klimaatbetogingen 

en de acties van Students For Climate, en met de mobilisa-

ties tegen het elitisme en voor het recht op een kwaliteitsvol 

onderwijs. Vaak hebben leden van Comac een belangrijke rol 

gespeeld in de ontwikkeling van die bewegingen.

 275 Vandaag is Comac vooral actief aan de universiteiten, maar 

het  is de bedoeling om ook opnieuw op de hogescholen 

actief te worden. Heel wat arbeiderskinderen komen snel-

ler in het niet-universitair hoger onderwijs terecht, door 

het meer elitaire karakter van de universiteiten en door het 

selectieproces in onze samenleving. En aan de hogescholen 

vind je vaak ook meer praktijkgerichte of technische richtin-
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gen, met een sterkere band met de sociale realiteit. Die vaar-

digheden hebben we nodig, vandaag en morgen.

 276 c  De Pioniers zijn een brede en open beweging waar kinde-

ren  zich kunnen uitleven, spelen, elkaar ontmoeten, leren, 

plezier maken en zich ontspannen. In een tijd waarin de hele 

maatschappij bij iedereen van jongs af aan individualisme, 

competitiegeest, onverdraagzaamheid en geweld aanmoe-

digt, brengen de Pioniers kinderen en jongeren in contact 

met basiswaarden als solidariteit, diversiteit en engagement. 

Door een gezonde en evenwichtige leefomgeving aan te bie-

den, die ook gezonde voeding en sportactiviteiten omvat, 

voorzien de Pioniers in een behoefte die in onze samenleving 

nog altijd zeer groot is. Kinderen en jongeren uit het hele land 

nemen deel aan de tweetalige kampen tijdens de schoolva-

kanties en aan PioFiesta. We staan nog ver van de ambities die 

we hebben voor de Pioniers. Wij willen veel meer jongeren 

de mogelijkheid bieden om deel te nemen, en ook op lokaal 

niveau regelmatige activiteiten ontwikkelen. Het belang van 

de Pioniers blijft onderschat in de partij. De inzet is om hen te 

helpen groeien en professionaliseren.

Het is de taak van de partij haar 
jongerenorganisaties te steunen

 277 Als we de jongerenorganisaties willen versterken, moeten we 

er aandacht aan besteden. In de provincies en nationaal. De 

werking van de jongerenorganisaties bespreken op de Dage-

lijkse Leidingen, het Partijbureau en de Nationale Raad. Aan-

dacht hebben voor de versterking van de nationale leiding 

van de jongerenorganisaties. De specificiteit en eigenheid 

van de jongerenorganisaties respecteren. Verhinderen dat 

er zomaar jonge kameraden uit de plaatselijke of nationale 

leidingen van de jongerenorganisaties worden weggeplukt, 

zonder uitdrukkelijk akkoord van de nationale leiding van de 

jongerenorganisatie.

 278 Op het Solidariteitscongres stelden we concrete maatrege-

len voorop om de jongerenorganisaties te steunen, maar 
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die werden zo goed als niet uitgevoerd. Dat rechttrekken 

vereist grondige discussie en nog concretere en ambitieuze 

maatregelen:

  –  In het Partijbureau is een kameraad verantwoordelijk als 

eindbegeleider van de jongerenorganisaties.

  –   In elke provinciale Dagelijkse Leiding stellen we iemand 

verantwoordelijk voor de jongerenwerkingen. Elke provincie 

bekijkt hoe ze de lokale afdelingen van RedFox, Comac en de 

Pioniers kan helpen.

  –  Het Partijbureau, de Nationale Raad en de provinciale lei-

dingen bespreken op regelmatige basis de partijverjonging 

en de steun aan de jongerenorganisaties.

  –  We helpen RedFox en de Pioniers animatoren te vinden. 

Het gaat om kameraden die graag met jongeren werken en 

daarvoor de competenties hebben.

  –  Onze jongerenbewegingen hebben hun eigen krachten 

nodig. We letten erop dat hun verantwoordelijken niet te 

snel naar de partij worden gezogen.

  –  We streven ernaar dat de afdelingen van RedFox in elke 

grote stad over hun eigen lokaal beschikken.

  –  De marxistische vorming is voor de jongeren cruciaal. Het 

departement Vorming helpt bij de vorming van jongeren, 

zowel wat betreft de inhoud als de pedagogische aanpak. 

Een vormingsschool voor jongeren wordt opgestart.

  –  We ondersteunen met het departement Communicatie 

de communicatie van de jongerenorganisaties.

  –  We maken de jongerenorganisaties en hun activiteiten 

bekend via de partijkanalen.

  –  We ondersteunen de initiatieven zoals schoolbegeleiding 

(de Boostdays) en de collectieve blok.

  –  Bij alle partijactiviteiten denken we na over de plaats en de 

zichtbaarheid van de jeugd.
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Georganiseerde
partij
Stellingen:

 ˩ We willen het aantal 
georganiseerde leden 
verdubbelen

 ˩ We willen groepsleden  
blijvend organiseren
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 279 De PVDA is de laatste vijftien jaar sterk gegroeid. In 2008, bij 

het Vernieuwingscongres, telde de partij 2.800 leden. Bij het 

Solidariteitscongres in 2015 waren dat er al 8.500. Bij het 

Eenheidscongres zijn we met 24.000. Steeds meer mensen 

willen samen met ons bouwen aan een tegenmacht. “De 

PVDA begint de laatste jaren te lijken op een van de meest 

dynamische krachten van Europees links”, schrijft het Ameri-

kaanse toonaangevende marxistische tijdschrift Jacobin.

 280 Maar onze groei is eenzijdig: het aantal raadgevende leden 

verdriedubbelde de laatste vijf jaar, terwijl het aantal geor-

ganiseerde leden amper met de helft is gestegen. Dat willen 

we rechttrekken, dat is een strategische zaak. De georgani-

seerde leden vormen de actieve en bewuste kern van de par-

tij, het is het fundament waarop we verder bouwen. Sterke 

basisgroepen opbouwen is een stenen huis bouwen, zoals in 

de fabel van ‘de wolf en de drie biggetjes’. Een stenen huis 

bouwen kost meer werk dan een strooien of houten huis. 

Maar een stenen huis blijft wel overeind in de storm. We 

staan voor turbulente tijden, met veel schokgolven en veel 

wind. Daarom willen wij een stevig huis bouwen, om onze 

taken op te nemen en maatschappijverandering af te dwin-

gen tegen weer en wind.

 281 Het belangrijkste wapen van mensen die hun arbeid verko-

pen  op de arbeidsmarkt is hun aantal. Vandaar dat de wer-

kende klasse zich met vallen en opstaan heeft georganiseerd 

in weerstandskassen en vakbonden. Eén vinger kan je breken, 

maar de samenbundeling van alle vingers, een vuist, kan je 

niet breken. Organisatiewerk betekent de klasse organiseren 

in vakbonden, in democratische organisaties, in strijdorga-

nisaties, in talrijke initiatieven rond antifascisme, feminisme, 

klimaat, antiracisme, dekolonisatie, democratische rech-

ten, vrede, anti-imperialisme, noem maar op. Organiseren 

betekent emanciperen, mensen doen samenwerken, men-

sen de rug laten rechten en laten opkomen voor hun rech-

ten, en voor solidariteit met anderen die opstaan voor hun 

rechten. Dat doen we ook met onze eigen massaorganisaties 

zoals RedFox, Comac, de Pioniers of Marianne, of via onze 
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eigen massa-initiatieven zoals Geneeskunde voor het Volk 

en ManiFiesta. Voor ons is de partij zelf de hoogste vorm 

van organisatie, waar de meest actieve en bewuste mensen 

samenwerken in de strijd voor het socialisme.

 282 Een sterke partij begint met een sterke kern. De kern wordt 

gevormd door de georganiseerde leden. Zij nemen hun 

engagement bewust op, werken collectief en zijn gericht op 

sensibilisering, organisatie en mobilisatie van de werkende 

klasse. Het aantal georganiseerde leden vergroten is onze 

eerste uitdaging. Wij stellen hier een ambitieuze doelstel-

ling voorop: een verdubbeling tegen het volgende congres, 

zodat de PVDA over vijf jaar 6.000 georganiseerde leden telt. 

Met focus op de basisgroepen in de wereld van de arbeid. Die 

willen we tot de kern van het partijleven maken. Hun vragen 

en de problemen waarmee zij geconfronteerd zijn bespreken 

we eerst. Hun goede ervaringen veralgemenen we ook het 

eerst. En hun talentrijke groepsleden en militanten trekken 

we als eersten op.

 283 De tweede grote uitdaging is: de groepsleden blijvend orga-

niseren. Het verloop in onze basisgroepen is nu veel te groot. 

Voor elke vijf groepsleden die bij de basisgroepen komen, ver-

trekken er vier. Dat wijst op een diep probleem in onze wer-

king. Het wijst ook op meningsverschillen over het karakter 

van de partij, de voorwaarden van lidmaatschap, en de plaats 

en werking van de basisgroepen.

Het aantal georganiseerde leden 
verdubbelen

 284 Onze georganiseerde leden bestaan uit groepsleden en mili-

tanten. Zij zijn georganiseerd in basisgroepen in de wereld 

van de arbeid, in gemeenten en in themawerkingen. De 

basisgroepen zijn het hart en de motor van onze partij. Zij 

leiden de klassenstrijd in hun bedrijf, sector of gemeente. 

Een voorbeeld: de regering-Michel wilde een puntenpensi-

oen invoeren waardoor iedereen langer zou moeten werken 

voor minder pensioen. De PVDA lanceerde de campagne ‘Ons 
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 pensioen is een recht, geen tombola’. Duizenden groeps leden 

informeerden en mobiliseerden de mensen rondom zich. 

Samen met de vakbonden kregen zij, na drie nationale beto-

gingen en stakingsdagen, de regering-Michel op de knieën. 

Dat kan je niet bereiken met een groep van louter raadge-

vende leden of met een losse beweging. Daar heb je geor-

ganiseerde kernen voor nodig, in de bedrijven en de wijken, 

die maandelijks bijeenkomen en hun collega’s, familieleden, 

buren en vrienden sensibiliseren, mobiliseren en organiseren.

 285 In onze partij bestaat nog steeds een hardnekkige gewoonte 

om ‘naast’ de basisgroepen te werken. “De kaderleden deden 

het meeste werk zelf, in plaats van te steunen op de basis-

groepen”, schrijft een provinciale voorzitter. “Daardoor haal-

den we veel minder stembeloftes op dan andere provincies 

en kwam de partij bij ons niet versterkt uit de kiescampagne”. 

Tijdens de coronacrisis organiseerde een basisgroep in de 

wereld van de arbeid een autokaravaan. Een mooie en erg 

creatieve actie, met veel deelnemers. De actie was een suc-

ces, maar de groepsleden namen eraan deel als toeristen op 

hun eigen bedrijf. We zochten te weinig naar het inschakelen 

van de nochtans stabiele en sterke basisgroep. We vroegen 

bijna alleen kaderleden en militanten van de provincie voor 

concrete taken. Dat is fout.

 286 De legendarische voetballer Johan Cruyff had vele gevleu-

gelde uitspraken. Eén ervan luidt: “Je gaat het pas zien als 

je het doorhebt.” Je moet het willen begrijpen, je moet die 

mind shift93 maken, je moet het doorhebben.

 287 De basisgroep centraal zetten, vertrouwen op de groeps-

leden,  actief zoeken naar taken die zij kunnen opnemen, 

eenvoudige instrumenten ontwikkelen. In een grote stad 

stonden 80  namen op een lijst van potentiële groepsle-

den: mensen die via sociale media of op activiteiten hadden 

laten weten dat ze groepslid wilden worden. Maar met die 

93 Mind shift = een verandering van focus en perceptie; de dingen op een andere 

manier bekijken en zo ook anders begrijpen.
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lijst gebeurde er niets. Hij groeide verder aan, een heel jaar 

lang. Totdat we de discussie opstartten over het belang van 

meer groepsleden. Toen kwamen de remmingen naar boven: 

“We contacteren hen beter na de gezondheidscrisis, want de 

mensen staan nu niet open voor zo’n engagement” en “men-

sen moeten toch eerst een tijdje raadgevend lid zijn alvorens 

ze groepslid kunnen worden”, zo klonk het. We bespraken die 

remmingen en begonnen met het contacteren van de men-

sen op de lijst. Wat bleek? Er was veel enthousiasme voor de 

partij, voor onze solidariteitsacties, voor Geneeskunde voor 

het Volk en voor onze voorstellen om uit de coronacrisis te 

geraken. Het bewustzijn van mensen evolueert in sprongen. 

De systeemcrisis groeit, de tegenstellingen worden scher-

per. Veel mensen willen zich engageren, nu. We zochten de 

kandidaat-groepsleden een voor een op, en tijdens het eerste 

coronajaar maakten we meer dan duizend nieuwe groepsle-

den, een record. De volgende uitdaging is: die groepsleden 

blijvend organiseren.

 288 Een ‘organisatiegraad’ is de verhouding van het aantal geor-

ganiseerde leden ten opzichte van het totaal aantal leden. 

Op het Solidariteitscongres (2015) legden we een organisa-

tiegraad vast van 27 procent. We streefden ernaar dat meer 

dan 1 op 4 van alle leden georganiseerd zou zijn. We schreven 

toen: “Wij hebben het groeipotentieel om tegen 2020 aan te 

groeien tot 15.000 à 17.000 leden. Tegelijk willen we dat min-

stens 27 procent van alle leden georganiseerd is als groeps-

lid of als militant.”94 Die verhouding hebben we niet gehaald. 

Het aantal raadgevende leden ging veel sneller omhoog dan 

verwacht, en het aantal georganiseerde leden steeg veel te 

weinig. We leggen voor de komende vijf jaar geen nieuwe 

organisatiegraad vast. We bepalen wel een precieze doel-

stelling voor het aantal georganiseerde leden: een verdub-

beling naar 6.000. Dat objectief willen we echt binnenhalen. 

We gaan ons daarop concentreren, van hoog tot laag. We wil-

len nog veel meer groepsleden werven, maar ze ook langer 

behouden. Daarnaast willen we ook nog veel nieuwe raad-

94 Solidariteitscongres 2015, p. 139.
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gevende leden werven. Zij zijn de eerste groep waaruit we 

nieuwe georganiseerde leden halen. Zij zijn lid omdat zij zich 

op een of andere manier herkennen in de eisen, de doelstel-

lingen en de waarden van onze partij.

De groepsleden blijvend organiseren

 289 Voor elke vijf groepsleden die bij de basisgroepen komen, 

vertrekken er vier op één jaar tijd. Zoveel verloop wijst op 

fouten. We kunnen dat rechttrekken. We willen de selectie 

en intrede in de basisgroep iets strenger maken, tegen de 

tendens om zowat iedereen toe te laten. En we willen ervoor 

zorgen dat groepsleden zich thuis voelen in onze partij en dat 

we er stevige communisten van kunnen maken. ‘Verstren-

gen’ en ‘behouden’, dat zijn de twee opgaven. En ze gaan 

samen.

Verstrengen: de basisgroep is  
geen duivenkot

 290 We willen het lidmaatschap van onze basisgroepen met veel 

enthousiasme blijven verdedigen, maar ook een te grote vrij-

blijvendheid vermijden. Het is niet de bedoeling dat kandida-

ten ‘half en half’ lid worden. De basisgroep is geen duivenkot. 

Een grote in- en uitloop werkt demotiverend voor groepsle-

den die zich wél blijvend willen engageren. Groepslid worden 

moet een bewuste keuze zijn, een kwalitatieve stap naar een 

hoger engagement. De partijstatuten stellen drie voorwaar-

den voor lidmaatschap van een basisgroep: een kennisma-

kingsgesprek, een goedkeuring en een introductiedag. We 

zijn te laks geworden in het toepassen van die voorwaarden.

 291 “Ik weet dat in mijn basisgroepen de voorzitters vaak de nei-

ging hebben om te zeggen ‘kom maar eens kijken’. Maar wij 

hebben daar eigenlijk alleen maar slechte ervaringen mee, 

zowel voor de continuïteit als voor de motivatie van de 

groepsleden”, schrijft de coach van een grote stedelijke afde-

ling. Het kennismakingsgesprek is geen formaliteit. We moe-

ten dat ernstig aanpakken. In dat gesprek stellen we onszelf 
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voor als partij van de werkende klasse en als eigentijdse 

communistische partij. We maken daar een nieuwe brochure 

voor, op maat van de groepsvoorzitters, in de stijl van Links 

voor de raap. In het gesprek willen we ook echt kennismaken 

met de kandidaat. Het is niet de bedoeling een hele litanie van 

partijstandpunten over het kandidaat-groepslid uit te gieten. 

We willen vooral ook luisteren, vragen stellen naar werk- en 

thuissituatie, naar talenten en hobby’s. We zijn de partij van 

eerst-de-mensen en willen de mensen leren kennen, hoe ze 

zijn, hun sociale vaardigheden, hun interesses, hoe ze denken, 

hoe ze in de samenleving staan.

 292 Met elk kandidaat-groepslid bespreken we de deelname aan 

de bijeenkomsten van de basisgroep als een vast engagement, 

één keer per maand, en de plaats en taken die elk groeps-

lid kan opnemen. Goede afspraken maken goede kameraden. 

Een groepsvoorzitter getuigt: “Gedurende lange tijd hebben 

wij het kennismakingsgesprek zeer formeel aangepakt, zon-

der ons echt te interesseren in de nieuwe groepsleden. Nu 

pakken we dat met veel meer ambitie aan: we willen de kan-

didaat-groepsleden echt leren kennen, hun sterke punten, de 

punten die hen revolteren. Daardoor slagen we erin om hen 

ook veel beter te organiseren. We geven ook het signaal van in 

het begin: kom naar de groep, want we hebben je nodig.”

 293 Voor het kennismakingsgesprek werken we een standaard-

model uit, met een luik over onze identiteit – wat we zeggen 

over de partij – en een luik met vragen en kennismaking. Ook 

als mensen zichzelf nog niet dadelijk zien passen in de wer-

king en het engagement van een basisgroep, betrekken we 

hen verder bij de partijwerking als raadgevend lid.

 294 De basisgroep moet het lidmaatschap van elk kandidaat- 

groepslid goedkeuren. Dat moet ernstig gebeuren, na een 

korte uitleg over de inhoud van het kennismakingsgesprek. 

De groepsvoorzittersvergadering moet het lidmaatschap 

bekrachtigen. De coach en de verschillende groepsvoorzit-

ters van de afdeling overlopen op elke bijeenkomst kort de 

namen van de nieuwe groepsleden. We doen dat collectief, 
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op de groepsvoorzittersvergadering, omdat we samen meer 

weten dan alleen, en omdat we het ‘shoppen’ van groepsle-

den tussen verschillende basisgroepen willen vermijden.

 295 Na de toetreding volgt het groepslid een introductiedag. Die 

dag gaan we dieper in op het marxisme, op de eigentijdse 

invulling van ons emancipatieproject Socialisme  2.0, en op 

het democratisch centralisme als organisatorisch basisprin-

cipe van onze partij. Elk groepslid moet een introductiedag 

volgen. Het is belangrijk dat we daar strikter op toezien. 

En dat het sneller gebeurt. Nu weten we vaak niet welke 

groepsleden een introductiedag gevolgd hebben. We kunnen 

die introductiedagen op bredere schaal organiseren, bijvoor-

beeld in een afdeling voor alle nieuwe groepsleden, zodat 

nieuwe groepsleden er niet te lang op moeten wachten.

Behouden: een sterke basisgroep steunt 
op vier pijlers

 296 Eenmaal mensen lid zijn geworden van een basisgroep moe-

ten zij zich thuis kunnen voelen in de partij en kunnen groeien 

in hun basisgroep. Als groepsleden weggaan willen we heel 

goed weten waarom. Er zijn persoonlijke redenen die we niet 

altijd in de hand hebben, zoals ziekte, pensionering of ontslag 

in een bedrijf (voor bedrijfswerkingen). Maar er zijn daarnaast 

ook redenen die verband houden met de werking van onze 

basisgroepen, en die kunnen we veranderen. Het gaat dan 

over groepen waar geen groepsdynamiek is of die te veel 

functioneren als theoretische ‘praatbarak’ zonder praktijk, 

of over meningsverschillen die niet goed worden aangepakt. 

Waar het er dynamisch aan toe gaat, zien we dat groepen 

groeien en hun leden blijven. Een sterke basisgroep steunt 

op vier pijlers: een project gericht op strijd, marxistische 

vorming, een goede groepsdynamiek, en de voortdurende 

aandacht voor ledenwerving. De groepsvoorzitter moet de 

leden actief betrekken bij die vier pijlers.

 297 a  Een goed project is gericht op strijd en vertrekt van con-

crete problemen op de werkvloer, in de sector of in de wijk. 
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Het stelt duidelijke eisen, stippelt acties uit en ontwikkelt de 

strijd om die eisen af te dwingen. Een goed project is creatief 

en helpt mensen te sensibiliseren, te organiseren en te mobi-

liseren op hun werkplaats, in hun regio of bij hun doelgroep. 

Een goed project kan deel uitmaken van een lokale, secto-

riële of nationale partijcampagne. De nationale campagnes 

zijn belangrijk omdat ze de hele partij betrekken en vereni-

gen rond eenzelfde doelstelling. Bij ons zijn er geen aparte 

‘baronieën’ die allemaal hun eigen goesting doen. Wij trekken 

allemaal aan hetzelfde zeel, of het nu gaat om de mobilisa-

tie voor de SolidariTeams tijdens de overstromingen, om de 

campagne om de Turteltaks af te schaffen, of om een soli-

dariteitscampagne met Cuba. Die eenheid maakt deel uit van 

het karakter van de partij.

 298 “De leden van onze basisgroep nemen actief deel aan de 

nationale campagnes”, schrijft de voorzitter van een grote 

bedrijfswerking. “Het wordt hun campagne, zij zijn de gezich-

ten ervan, voeren de gesprekken op de werkvloer. Sinds de 

pensioencampagne en de looncampagne is de PVDA een 

gespreksonderwerp op de werkvloer, voordien was dat nog 

niet het geval.” Met de groei van de partij pakken we meer 

problemen vast en kunnen we ook meer wegen op de nati-

onale klassenstrijd. Zo komen er veel campagnes bij. We 

mogen de basisgroepen niet overbelasten. We willen er over 

waken dat de basisgroepen voldoende ruimte hebben om 

lokale problemen vast te pakken, met eigen projecten van de 

basisgroep.

 299 b  De vorming vertrekt van de actualiteit, maar graaft die-

per dan dat. Je kan veel leren doorheen sociale actie, maar 

inzicht in hoe de maatschappij werkt, in haar geschiedenis 

en in haar toekomst kan je enkel door vorming verwerven. 

Onze vorming levert marxistische denkkaders om de wereld 

te begrijpen, met het doel de wereld te veranderen. We 

werken nu maandelijks met één eenvoudige vorming in alle 

basisgroepen. Dat is een stap vooruit. We willen die vorming 

nog interactiever maken en vorming ook stimuleren buiten 

de basisgroep, met vormingsmodules voor alle groepsleden 
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die eraan willen deelnemen. Daarnaast is het nodig dat de 

groepsvoorzitter en andere meer ervaren groepsleden ook 

individuele en informele discussies hebben met de groeps-

leden. Dat is heel belangrijk. Vorming, en zeker omvorming, 

is veranderen van hoe we naar de wereld kijken en van wat 

we eraan doen om hem te veranderen. Dat is een permanent 

proces.

 300 c  Groepsdynamiek heeft twee componenten. Er is de 

groepscomponent: de groep als groep laten functioneren, 

iedereen een plaats geven, luisteren naar elkaar, gezelligheid 

en drive creëren zodat de som meer wordt dan de aparte 

delen. Daarnaast is er de individuele component. Een groep 

bestaat uit individuen met verschillende talenten, verwach-

tingen, ervaringen en bagage. De groepsvoorzitter moet 

belangstelling hebben voor zijn groepsleden, erin investeren 

hen te leren kennen, weten waar ze werken, wat ze graag 

doen, wat ze goed en niet goed vinden aan de werking van de 

basisgroep. Kortom, de groepsvoorzitter moet zich met hen 

verbinden. “Er is meer werk en tijd te besteden aan je groep 

buiten de vergaderingen dan tijdens de vergaderingen,” zeg-

gen de ervaren voorzitters.

 301 d  De voortdurende aandacht voor ledenwerving is de vierde 

 pijler. We willen de partij doen groeien en ook de basisgroe-

pen uitbreiden, in respect voor onze organisatieprincipes. 

Het is cruciaal dat de uitbreiding een project is van de basis-

groep, dat alle groepsleden meehelpen met de uitbreiding 

van de partij, naargelang hun mogelijkheden.

 302 Het is al even cruciaal dat iedereen die meewerkt in een 

basisgroep, dat doet binnen het kader van onze organisatie-

principes, zoals die vastgelegd zijn in het vijfde deel van onze 

statuten. De partij werkt op basis van het democratisch cen-

tralisme. De principes daarvan zijn goed uitgelegd in dat vijfde 

deel van onze statuten. Zonder centralisme heeft de partij 

geen slagkracht en kan ze onmogelijk de emancipatiebewe-

ging voor een andere samenleving leiden. Maar de grondslag 

van het centralisme is de democratie. Daarvoor is er ruimte 
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nodig om alle ideeën aan bod te laten komen, en moeten 

zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan de analyse, de 

besluiten en de balansen van de verschillende partijeenhe-

den. Daarom moedigen we het initiatief en het beslissings-

recht in elke groep aan, binnen de oriëntaties van de partij, de 

besluiten van de leidende organen en de statutaire principes. 

In de groep is de minderheid ondergeschikt aan de meerder-

heid. Zodra de meerderheid iets besloten heeft, gaan we er 

allemaal samen voor. Zonder deze voorwaarden kunnen we 

geen sterke partij zijn.

 303 De vier pijlers van een sterke basisgroep staan niet los van 

elkaar, zij vormen een geheel. Met een goed project ont-

dekken we andere activisten die de basisgroep kunnen ver-

sterken, vormen we onze groepsleden en creëren we een 

groepsdynamiek. We willen eenvoudige draaiboekjes maken 

met concrete voorbeelden voor elk van de vier pijlers. De 

groepsvoorzitters spelen een centrale rol in de werking 

van een basisgroep. Willen we het aantal georganiseerde 

leden verdubbelen, dan moet ook het aantal groepsvoor-

zitters sterk toenemen. We gaan meer plaats geven aan de 

groepsvoorzittersscholen, met specifieke aandacht voor de 

groepsvoorzitters uit de wereld van de arbeid. En we gaan 

de groepsvoorzitters zo goed mogelijk blijven omkaderen. 

De partij is te groot geworden om die omkadering recht-

streeks te doen vanuit de provinciale leiding. Daarom hebben 

we een tussenniveau ingesteld van coaches die hulp bieden 

in de praktijk en strijd voeren met de groepsvoorzitters over 

de werking van hun groep, over politieke standpunten, over 

vorming en omvorming. Wanneer het aantal groepsvoorzit-

ters toeneemt zullen we ook het aantal coaches moeten uit-

breiden. Tussen de vergadering van groepsvoorzitters door 

zijn het de coaches die een of meerdere groepsvoorzitters 

en basisgroepen begeleiden. De coaches vallen onder de 

 Provinciale Raad.
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Een digitale kwantumsprong95  
in ons organisatiewerk

 304 Marxisten zijn altijd voorstander geweest van de ontwik-

keling van techniek en wetenschap, en hebben er steevast 

voor gepleit om die ontwikkeling te gebruiken voor de grote 

noden van deze tijd en ze in te zetten in de brede emancipa-

tiestrijd. Met de digitale revolutie is dat niet anders. Wij willen 

voorop lopen, maar ons organisatiewerk is op te veel vlakken 

hetzelfde gebleven als twintig jaar geleden. Hoe groter de 

partij, hoe meer nood om de efficiëntie te verhogen, onder 

meer via digitalisering en standaardisering. Nu verliezen we 

teveel tijd en energie met handwerkersgedoe.

 305 Door de opbouw van een ledenplatform kunnen we het 

organisatiewerk voor voorzitters en coaches verbeteren. 

De dagordes, vormingen, goede ervaringen kunnen op dat 

platform geplaatst worden en rechtstreeks toegankelijk zijn 

voor de groepsvoorzitters. Een groepslid dat een vergade-

ring mist, kan inloggen op het platform van zijn basisgroep 

om de vorming in te halen via video. Groepsleden die zich wil-

len vormen in het hedendaagse marxisme kunnen toegang 

krijgen tot podcasts en video’s. Digitale toepassingen kunnen 

het werk van onze basisgroepen ook vergemakkelijken. Denk 

maar aan het nieuwe centrale belsysteem (CallHub) om onze 

raadgevende leden te contacteren. Er was veel weerstand 

tegen, maar het is een enorme stap vooruit gebleken. Andere 

digitale toepassingen die ons werk kunnen vergemakkelijken 

zijn app’s om busrondes uit te stippelen; huis-aan-huisapp’s 

om video’s te tonen tijdens wijktochten, meteen een affiche 

te bestellen, mensen onmiddellijk lid te maken; een QR-code 

om aanwezigheden op grote partijactiviteiten te registreren.

 306 Via digitale organisatie- en communicatieplatformen en een 

goed community management kunnen we ook met onze 

95 Kwantumsprong = een grote, kwalitatieve spong. (Afkomstig uit de natuur-

kunde waar het gebruikt wordt voor de overgang van een atoom van de ene 

energietoestand in de andere.)
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duizenden raadgevende leden persoonlijk communiceren: 

ingaan op hun vragen, hen inschakelen in campagnes en hen 

sneller op een traject zetten om groepslid te worden. Com-

munity management is de digitale vorm van discussiëren op 

café, op straat of op de markt. In de meeste afdelingen is er 

nu een breuk tussen de georganiseerde leden en de raadge-

vende leden. We hebben altijd gezegd dat we de raadgevende 

leden niet willen ‘parkeren’ in hun raadgevend lidmaatschap. 

Dat we ze willen betrekken, activeren en zoveel mogelijk 

optrekken tot groepsleden. Het advies van raadgevende 

leden is belangrijk en hun bijdrage in onze campagnes is vaak 

goud waard. De ervaring leert ook dat de meeste raadge-

vende leden graag willen meewerken aan een project dat 

aansluit bij hun bezorgdheden. Verschillende groepsvoorzit-

ters van bedrijfswerkingen hebben al de switch gemaakt en 

een selectie van raadgevende leden in een WhatsApp-groep 

opgenomen. Die raadgevende leden worden regelmatig 

betrokken en bevraagd, en doen voorstellen voor het werk 

van de partij in het bedrijf. Nadien is er een overgang naar het 

echte leven. We willen dat verder ontwikkelen: meer reliëf 

steken in onze grote groep van raadgevende leden, en hen 

activeren via ‘digital organizers’.

 307 Digitaal maatwerk biedt tot slot ook de mogelijkheid om 

beter te  communiceren met de medewerkers die geen 

lid zijn van onze partij en met de vele duizenden volgers en 

sympathisanten. We hebben momenteel vrijwel geen gedi-

versifieerde communicatie naar deze mensen. We sturen 

wekelijks één nieuwsbrief naar iedereen. We houden geen 

rekening met niveaus in de partij, noch met voorkeuren of 

interesses. De technologie bestaat nochtans om op massa-

schaal persoonlijke boodschappen te versturen. Dat is geen 

sciencefiction, maar technologie die multinationals gebrui-

ken om meer winst te maken. Die technologie wordt nu ook 

al gebruikt in politieke campagnes. Extreemrechts maakt 

wereldwijd gebruik van de nieuwe mogelijkheden om haar 

haat en vergif te verspreiden en een heel trollenleger op te 

trommelen. Aan de andere kant deed het team van Bernie 

Sanders dat bijvoorbeeld ook bij de Amerikaanse presidents-



9 9

141

G
e

o
rg

a
n

is
e

e
rd

e
 p

a
rtij

verkiezingen van 2016. Daar is een leerrijk boek over geschre-

ven: Rules for Revolutionaries: How Big Organizing Can Change 

Everything.96

 308 Wie de wereld wil veranderen moet vooroplopen in de digi-

tale revolutie, niet achteraan. Maar digitale technologie 

vervangt het menselijk contact en het werk op het terrein 

natuurlijk niet. Dat blijven we doen, en we willen dat verder 

versterken met onze actieve ledenpartij. Digitale methodes 

kunnen ons organisatiewerk op een hoger niveau tillen, ons 

in dialoog laten gaan met honderdduizenden mensen, tien-

duizenden medewerkers inschakelen, duizenden nieuwe 

leden maken. Ze kunnen iedereen die mee wil bouwen aan 

een sterke tegenmacht een plaats geven in en rond de partij.

Het organisatiedepartement 
heropbouwen

 309 De partij heeft sterke departementen nodig die zich op een 

bepaalde taak kunnen toeleggen en zich erin specialiseren. 

Om al onze organisatorische uitdagingen te realiseren heb-

ben we een sterk organisatiedepartement nodig. Een depar-

tement met een totaalvisie op organisatie dat de verdere 

groei van de partij – zeker in de wereld van de arbeid en onder 

de jongeren – krachtdadig leidt. Een departement dat jaar-

lijkse doelstellingen opstelt en een duidelijke planning om 

die te bereiken. Een departement dat balansen opmaakt en 

materiaal ontwikkelt op maat van de leden.

 310 Binnen het algemene kader van de partij, en in synergie met de 

provinciale voorzittersvergadering (PVV), is het organisatie-

departement verantwoordelijk voor:

  a  de groei van de partij op de verschillende niveaus: raadge-

vende leden, groepsleden, militanten en kaderleden;

  b  het organisatiewerk van de partij: de algemene leden-

vergaderingen, de basisgroepen, de militantenkernen, de 

96 Becky Bond en Zack Exley, Rules for Revolutionaries: How Big Organizing Can 

Change Everything, Chelsea Green Publishing Co, 2016.
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groepsvoorzittersscholen, de kennismakings-, introductie- 

en enga ge mentscycli en de nationale kaderscholen;

  c  alle punten die hiermee verbonden zijn: het financieel 

engagement van de georganiseerde leden, het werk met de 

leden- en contactendatabank, de ledencommunicatie, het 

community management, de digitalisering van het organi-

satiewerk, het waken over de structuren, de statuten en het 

organigram van de partij;

  d  de organisatievraagstukken die verbonden zijn met de 

relatie tussen de partij en de massaorganisaties van de partij: 

het lidmaatschap van Comac, RedFox en de Pioniers versus 

het lidmaatschap van de partij, en specifieke organisatievor-

men van de partij binnen de massaorganisaties;

  e  en – last but not least – de personeelspolitiek van de par-

tij, als een hefboom om verandering te kunnen afdwingen.

 311 Het organisatiedepartement is een centrale as, een spil in 

heel het werk van de partij. Zonder sterk departement geen 

goed organisatiewerk, en zonder goed organisatiewerk geen 

maatschappijverandering.
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10 10

Communicatieve
partij
Stellingen:

 ˩ We willen in onze 
communicatie de klemtoon 
leggen op sensibiliseren

 ˩ We willen voorhoede zijn in 
digitale media en sociale media
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Sensibiliseren

 312 In de ontvoogdingsstrijd van de arbeid heeft de partij drie 

essentiële taken die we samenvatten in het SOM-model: 

mensen bewustmaken (‘sensibiliseren’); mensen organise-

ren (‘organiseren’); en de sociale strijd ontwikkelen en leiden 

(‘mobiliseren’).

 313 Om die drie partijtaken te kunnen realiseren is communica-

tie  cruciaal. Communicatie moet bewustmaken, moet orga-

niseren en moet de sociale strijd ontwikkelen en oriënteren. 

Dat gaat in tegen het vulgaire97 idee dat communicatie enkel 

iets is als het reageren op de actualiteit of het verspreiden 

van onze standpunten. Communicatie is veel meer dan dat, 

en is net als politiek en organisatie een hoeksteen van onze 

partij.

 314 We hebben sinds het Vernieuwingscongres (2008) een grote 

stap vooruit gezet op het vlak van massacommunicatie, 

actualiteit en campagnes. We hebben het belang van poli-

tiek en tactiek benadrukt, van een communicatie op men-

senmaat, in een heldere, begrijpelijke taal. Met resultaat: 

vandaag bereiken we een miljoen mensen met onze website, 

nieuwsbrieven, busfolders en sociale media. Onze sterke 

communicatiecampagnes hebben een grote rol gespeeld in 

de strijdbewegingen van 2014, 2019 en 2021, en in de poli-

tieke strijd om als partij nationaal door te breken met de ver-

kiezingen van 2019.

 315 Maar we moeten streng zijn voor onszelf. De doelstelling van 

het Vernieuwingscongres om echt in te zetten op sensibi-

lisering en bewustmaking, op diepgaande ideeënstrijd en 

op onze socialistische maatschappijvisie hebben we onvol-

doende waargemaakt. Dat is een cruciale kwestie die al lang 

aansleept en die we met dit Eenheidscongres echt willen 

vastpakken.

97 Vulgair = alledaags, gewoon.
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Sensibiliseren is agitatie en educatie

 316 “De meeste mensen leren vooral door eigen ervaringen op te 

doen. Ervaringen in de collectieve sociale actie zijn het leer-

rijkst. Toch volstaat dat niet,” schreven we in het Vernieu-

wingscongres.98 “Inzicht in hoe de maatschappij werkt, in haar 

geschiedenis en in haar toekomst ontstaat niet spontaan.”

 317 Dat is onze taak: marxistisch bewustzijn binnenbrengen. De 

 sociale strijd verbinden met marxistische inzichten; vertrek-

ken van de actualiteit om mensen bewust te maken van de 

wereld waarin we leven en van de samenleving waarvoor 

wij strijden; en de wereld beter begrijpen om de wereld te 

kunnen veranderen. Dat doen we op twee manieren, die we 

omschrijven als ‘agitatie’ (‘wakker schudden’) en ‘educatie’ 

(‘leren, vormen’).

 318 Agitatie is: een feit uit de actualiteit aangrijpen om zoveel 

 mogelijk mensen bewust te maken van een dieper maat-

schappelijk probleem. We gebruiken bijvoorbeeld één krach-

tig voorbeeld over stijgende winsten en lage-loon-jobs bij 

bol.com om op sociale media de groeiende klassentegen-

stellingen aan de kaak te stellen. Op die manier zetten we 

verontwaardiging om in bewustwording.

 319 Het is een grote misvatting te denken dat agitatie neerkomt 

op vertellen wat populair is, op herhalen wat mensen zelf 

spontaan al weten. Dat is niet zo. Onze agitatie heeft altijd de 

bedoeling het bewustzijn te verhogen en te verbreden, ook 

over iets moeilijkere kwesties zoals klimaat, oorlog, migra-

tie of repressie. “Als deze beelden van een dood kind dat 

aanspoelt op een strand de houding van Europa tegenover 

vluchtelingen niet veranderen, wat dan wel?”, titelde The 

Independent.99 De foto van de dood van de driejarige Aylan 

Kurdi ging de wereld rond en vertelde veel meer dan de foto 

98 Vernieuwingscongres 2008, p. 63.

99 The Independent, 2 september 2015, “If these images of a dead child washed 

up on a beach don’t change Europe’s attitude to refugees, what will?”
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zelf. Het zette ook een debat in gang over migratie, en over 

de onrechtvaardigheid van het asielbeleid.

 320 Naast agitatie is er ook marxistische educatie, het propage-

ren of verspreiden van onze ideeën. Bij marxistische educa-

tie nemen we niet één voorbeeld, maar leggen we net de 

samenhang tussen verschillende voorbeelden uit. Terwijl 

agitatie gericht is op een heel brede groep mensen, richten 

we marxistische educatie op de voorhoede die zoekt naar 

diepgang, naar marxistische maatschappijanalyse en naar 

een coherente toekomstvisie. Denk aan Ze zijn ons verge-

ten, het themanummer van Lava over strijdsyndicalisme of 

de 1 mei-toespraak die tijdens de coronacrisis in videovorm 

honderdduizenden mensen bereikte.

 321 De financiële en politieke elites voeren een onafgebroken 

culturele strijd om hun wereldvisie door te drukken. Dat 

er geen alternatief is buiten de vrije markt, dat vakbon-

den voorbijgestreefd zijn, dat een socialistische samenle-

ving niet werkt, dat de mens van nature individualistisch is. 

Al die meta-ideeën100 worden er dagelijks ingeramd, met 

communicatiecampagnes, met cultuur, met de commerci-

ele massamedia en de dagelijkse interviews van politici en 

opiniemakers in de journaals en duidingsprogramma’s. Het 

establishment schept een pensée unique101 en probeert de 

bevolking wijs te maken dat zijn wereldvisie de enig moge-

lijke is, of op zijn minst de enig werkbare.

 322 Tegenover dat dominante denken willen wij ons eigen ver-

haal vertellen, en met ambitie de ideeënstrijd voeren vanuit 

onze eigen maatschappij- en wereldvisie. In het Solidari-

teitscongres (2015) schrijven we: “We trachten onze eigen 

culturele visie uit te bouwen vanuit de arbeidersbeweging 

naar de andere lagen in de samenleving om uiteindelijk de 

culturele hegemonie van de heersende klasse te isoleren 

tot wat ze werkelijk is: een wereldbeeld dat enkel geschikt 

100 Meta-idee = een overstijgend idee, een conceptueel idee

101 Pensée unique = eenheidsdenken.
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is voor de één procent rijksten. Vanuit het Socialisme  2.0 

bieden wij een eigentijds, vooruitstrevend en inclusief ant-

woord op het eenheidsdenken van rechts.”102 Wij maken die 

opdracht nu niet genoeg waar. Onze communicatie blijft in 

hoofdzaak gericht op snel, snel reageren op de actualiteit, 

op het scoren bij de achterban, op populaire boodschap-

pen. Dat is nodig. Maar telkens moet centraal staan hoe we 

daarbij het bewustzijn van de mensen systematisch kunnen 

verhogen. En dat gebeurt niet. Niet bij de agitatie, maar ook 

niet bij de educatie. Er bestaat een wanverhouding tussen 

onze investeringen in snelle actualiteitscommunicatie en 

die in diepgaande educatie. Solidair staat niet centraal in 

het partij leven. We stellen ons tevreden met een papieren 

magazine Solidair met 10.000 abonnees, voor 95  procent 

leden, en een Solidair-website waarvan de artikels gemid-

deld slechts een paar honderd keer gelezen worden. Digi-

tale projecten als De Keukenrevolutie, Les Bonnes Questions 

en Raoul Confiné werden stopgezet, terwijl net daar veel 

mogelijkheden liggen voor marxistische educatie.

 323 In de praktijk blijft een diepgeworteld pragmatisme103 over-

heersen. Dat stelden we al vast op het Vernieuwingscon-

gres (2008) en op het Solidariteitscongres (2015): “De neiging 

bestaat […] om alleen nog maar tac-au-tac-communicatie te 

brengen en kort op de bal te spelen. En zo verdwijnen ana-

lyse, inzicht, opvoeding en brede maatschappijdiscussie naar 

de achtergrond.”104

 324 Als we het pragmatisme laten overheersen en steevast 

het directe en haalbare voorrang laten krijgen op de lange- 

termijn-doelstellingen en de maatschappijvisie, dan zul-

len we het wereldbeeld en de culturele hegemonie van het 

establishment nooit kunnen doorbreken. Met zo’n opstelling 

“delen we speldenprikjes uit maar veroveren we geen duur-

102 Solidariteitscongres 2015, p. 103.

103 Pragmatisme = zakelijke aanpak die enkel gericht is op de praktische en 

onmiddellijke resultaten.

104 Solidariteitscongres 2015, p. 119.
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zame stellingen”, schrijven we in het Solidariteitscongres.105 

Die vaststellingen blijven ook vandaag nog gelden. We moe-

ten grondig van koers veranderen en op twee benen leren 

lopen: de vooruitgang op het vlak van massacommunicatie 

consolideren, maar tegelijk inzetten op sensibilisering, zowel 

in de agitatie als in de educatie. Met onze populaire actuali-

teitscommunicatie en agitatie willen we dagelijks 1,5 miljoen 

mensen bereiken. Maar we hebben evenzeer een laag van 

diepgaande educatie nodig, gericht op een brede voorhoede 

van honderdduizend mensen. Die twee doelstellingen moe-

ten samengaan. Dat is cruciaal om de ideeënstrijd te winnen 

en een tegenhegemonie op te bouwen.

Eén ijzersterke driehoek:  
sensibiliseren – organiseren – mobiliseren

 325 Sensibiliseren, organiseren en mobiliseren zijn de drie zijden 

van één sterke driehoek. Het is cruciaal om bewustmaking 

te koppelen aan organisatie. Collectieve sociale actie blijft 

krachteloos als we de mensen niet doelbewust organiseren 

in en rond de partij. “De collectieve sociale actie is een belang-

rijk moment waarin mensen zich samenzetten, zich organise-

ren en vaak zichzelf overstijgen. Om die ervaring een blijvend 

karakter te geven, is het nodig aan blijvende organisatievor-

men te werken, zoals massaorganisaties. Om de ervaring van 

de meest actieve mensen te rentabiliseren en verder vooruit 

te trekken, is het nodig om steeds de partij zelf te verster-

ken,” schrijven we in het Vernieuwingscongres.106 Ook hier 

spelen onze media en communicatiekanalen een belangrijke 

rol. Sommigen denken dat onze sociale media alleen maar 

dienen om nieuws te verspreiden. Dat klopt absoluut niet. 

Sociale media geven ons de mogelijkheid om op grote schaal 

met duizenden mensen persoonlijk te communiceren. Onze 

teams beantwoorden per maand meer dan 20.000 bericht-

jes op sociale media: om te luisteren, politiek te discussiëren 

en mensen in te schakelen en lid te maken van de partij. Op 

105 Solidariteitscongres 2015, p. 118-119.

106 Vernieuwingscongres 2008, p. 63-64.
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die manier smeden we politieke discussie en digitale interac-

tie tot een levende, organiserende kracht.

 326 Communicatie is dus ook organisatie. Door onze partij-

leden politiek te verenigen rond centrale ordewoorden en 

campagnes. Door activisten, syndicalisten en democraten 

te inspireren met argumenten en voorstellen. Door men-

sen te mobiliseren voor de SolidariTeams en de ‘Winter van 

Solidariteit’. Door petities, door de talrijke acties van onze 

basisgroepen en massaorganisaties, en met allerhande initi-

atieven. Door met wervingscampagnes activisten te organi-

seren in de partij, of bij RedFox, Comac, de Pioniers, Marianne 

of Mix.

 327 Als wij mensen bewustmaken en organiseren in de partij en 

onze massaorganisaties, dan is dat om ze te mobiliseren voor 

de sociale strijd en de brede emancipatiebeweging. Onze 

partij is een partij van de daad. Het is onze taak en ambitie 

om de klassenstrijd te leiden. “In de strijd leren zowel grote 

groepen mensen als de actiefste organisatoren het snelst 

en het diepgaandst”, schrijven we in het Vernieuwingscon-

gres.107 Onze communicatie kan die sociale strijd en dat leer-

proces fors versterken. Door politiek richting te geven, door 

het woord te geven aan mensen die in actie komen, door de 

beste ervaringen te veralgemenen. Denk aan de getuigenis-

sen van syndicalisten en werknemers over hun leven en hun 

strijd op de boekvoorstellingen van Ze zijn ons vergeten; onze 

video’s over de staking bij AB  InBev in Luik en Leuven voor 

coronaveilige werkomstandigheden; en onze fotorepor-

tages over de wereldwijde klimaatstakingen, over de strijd 

voor het recht op abortus en over geweld tegen vrouwen. 

Op die manier zijn onze (sociale) media een gigantische blaas-

balg die elke vonk van verontwaardiging en sociale strijd tot 

een groot vuur aanwakkert.

107 Vernieuwingscongres 2008, p. 64.
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De sociale media veroveren

 328 In het voorjaar 2021 bleek uit een studie van de Universiteit 

 Antwerpen dat in alle politieke programma’s op de televisie 

in het noorden van het land, de regeringspartijen 98 procent 

van de zendtijd kregen, en de oppositiepartijen slechts 2 pro-

cent. En van die schamele twee procent krijgt de PVDA ook 

nog eens het kleinste deel. Het is niet overdreven te stellen 

dat er een zekere mediaboycot bestaat ten aanzien van de 

PVDA. Nu zijn wij niet van het soort dat zich daar bij neerlegt, 

en dus roeren we ons en eisen we onze rechtmatige plaats 

op. Tegelijkertijd zetten we in op sociale media en bouwen 

we ook onze eigen autonome communicatiekanalen uit. Een 

ding is zeker: als we de werkende klasse en de jongeren willen 

bereiken, en dat willen we, dan moeten we volop inzetten op 

online televisie en sociale media. Er is een grote onderschat-

ting van de uitdaging waar we voor staan. We zitten volop in 

een digitale revolutie maar we lopen wel behoorlijk achter. 

Dat gaan we rechttrekken.

De werkende klasse winnen en  
de jeugd winnen

 329 Wij hebben onze eigen communicatiekanalen om zelf ander-

half miljoen mensen rechtstreeks te bereiken. Dat is een stra-

tegische zaak. Sociale media spelen daarbij een cruciale rol. 

De werkende klasse en de jongeren, onze prioritaire strate-

gische doelpublieken, bereik je nauwelijks nog met klassieke 

communicatiemethodes als papieren drukwerk of een klas-

sieke website. Bij jongeren onder de 35 volgt nog nauwelijks 

1 procent het nieuws via papieren magazines, 8 procent via 

de papieren krant, 24 procent via het televisiejournaal, maar 

wel… 70 procent via de smartphone.

 330 Sociale media worden voor almaar meer mensen een krach-

tig alternatief nieuwskanaal. Facebook en YouTube hebben 

vandaag een groter bereik dan televisie. Belgen brengen 

gemiddeld anderhalf uur per dag door op sociale media. Wij 

lopen achter. We klagen dat we weinig jongeren bereiken, 
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maar we zijn bijna hoofdzakelijk actief op Facebook, waar 

bijna alleen nog 30-plussers zitten. Er zitten 4 miljoen Belgen 

op Instagram, vooral de jongeren die wij zo moeilijk bereiken. 

Toch zijn onze Instagram-kanalen ondermaats. Ook TikTok 

heeft al 3 miljoen gebruikers, vooral jongeren maar ook meer 

en meer bij de werkende bevolking.

 331 Sommige kameraden zijn van mening dat wij “niet communi-

ceren” als wij geen pamfletten uitdelen aan de bedrijfspoor-

ten. Zij zien niet dat wij via de sociale media dagelijks met 

duizenden arbeidsters en arbeiders communiceren, hun 

mening vragen, hen inschakelen en hen vormen. Papieren 

folders en magazines zullen zeker een rol blijven spelen, 

maar we moeten in de eerste plaats de enorme mogelijk-

heden zien van sociale media en online video om onze leden 

en onze belangrijkste doelpublieken te bereiken. Denk 

maar aan de webinars108 over de loonstrijd, of de geperso-

naliseerde video’s die Raoul opnam voor verschillende 

bedrijfsafdelingen.

 332 Sommigen beweren dat sociale media oppervlakkig zijn en 

niet bruikbaar voor ons. Dat klopt niet. Niet de technologie 

verhindert ons om te sensibiliseren op sociale media en de 

ideeënstrijd te voeren, maar ons eigen pragmatisme, ons kor-

tetermijndenken en de schrik om tegenwind te krijgen. Sociale 

media en digitale media geven ons net nieuwe mogelijkheden, 

waar we vroeger alleen maar van konden dromen. Terwijl wij 

marxistische educatie beperken tot lange artikels op een web-

site met weinig bereik, bereikt een commercieel mediabedrijf 

als Brut honderdduizenden progressieve jongeren met sensi-

biliserende video’s op sociale media. Daar kunnen wij vandaag 

nog niet aan tippen, maar het is wel onze ambitie.

 333 Sommigen zeggen dat wij Facebook beter zouden boycot-

ten in plaats van dure sponsoring te betalen aan een mul-

tinational. Wij zouden dat liever niet doen. Maar er is geen 

108 Webinar = een seminarie op het internet, waarbij (enkel) een online publiek 

aanwezig is. (Zie ook voetnoot 85.)
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gelijke toegang tot de klassieke media, en in de sponsoring 

op  so ciale media geven partijen als N-VA en Vlaams Belang 

vijf keer meer uit dan wij. In die context kan men aan ons niet 

vragen om niet langer op sociale media aanwezig te zijn. Als 

we dat zouden toestaan, laten we het terrein helemaal open 

voor rechts.

 334 Het klopt dat veel sociale media, net als de klassieke media, 

in handen zijn van private kapitaalgroepen die niet onder 

democratische controle staan, en steeds meer naar cen-

suur grijpen. Dat is een groot democratisch en maatschap-

pelijk probleem. Maar dat wil niet zeggen dat wij die wapens 

uit onze handen moeten laten slaan. De digitalisering van de 

communicatie en de media biedt ons enorme mogelijkhe-

den om de strijd tegen het kapitalisme te ontwikkelen, grote 

doelpublieken te bereiken, onze ideeën te verspreiden, men-

sen bewust te maken en op grote schaal te organiseren. Om 

de harten en geesten van miljoenen mensen te veroveren en 

dag in dag uit de politieke strijd te voeren met de burgerlijke 

partijen en met extreemrechts, moeten we de digitale revo-

lutie resoluut omarmen.

 335 Extreemrechts heeft de cruciale impact van digitale com-

municatie veel vroeger dan wij begrepen, en beïnvloedt 

wereldwijd miljoenen mensen via sociale media. De extreem-

rechtse website Breitbart van Steve Bannon bereikt maan-

delijks 45  miljoen mensen met ongefilterde haatpraat en 

sensationele fake-newsberichten109 die via WhatsApp-groe-

pen en communities110 massaal verspreid worden. Het 

Vlaams Belang investeert minstens anderhalf miljoen euro 

per jaar in Facebook-advertenties. Met nepnieuws over ‘cri-

minele vluchtelingen’ en anonieme accounts die actief haat-

praat posten op sociale media creëert rechts ook bij ons een 

ranzige onderstroom in de samenleving en verzet het de 

109 Fake news = nepnieuws = desinformatie verhuld als nieuws.

110 Communities = online gemeenschappen waarbij mensen online met elkaar 

communiceren via sociale netwerksites, chatrooms, forums, e-maillijsten, 

discussieborden, videospelletjes, blogs, virtuele werelden e.a.
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bakens van wat ‘normaal’ is. Gaan we de sociale media en de 

meme-cultuur111 aan extreemrechts overlaten of integen-

deel zorgen voor een linkse tegenstroom?

 336 Het is een illusie en een onderschatting te denken dat dit 

alleen in Vlaanderen gebeurt. De fake-news-leugenmachine 

van alt-right is een internationaal fenomeen. Ook in Wallonië 

en Brussel zien we onder internationale invloed een gelijkaar-

dige onderstroom groeien van racisme, nepnieuws en com-

plottheorieën. Het is niet omdat extreemrechts in het zuiden 

van het land niet georganiseerd is, dat de inzet om die groei-

ende onderstroom te bekampen minder strategisch zou zijn.

 337 Ofwel laten we begaan en laten we de sociale media over 

aan extreemrechts. Ofwel gaan we in het tegenoffensief en 

bouwen we eigen, krachtige audiovisuele kanalen uit vanuit 

onze maatschappijvisie, met onze politieke inhoud en met 

onze organisatiekracht, om op die manier een tegenhege-

monie op te bouwen. Niet de sociale media op zich zijn hier 

het probleem, het probleem is dat extreemrechts daar slim 

gebruik van maakt om brede groepen voor zich te winnen. 

Wat het gebruik van digitale technologie en sociale media 

betreft, en de internationale samenwerking daarrond, lopen 

wij ver achter op extreemrechts, en dat moet ons wakker 

schudden.

De digitale revolutie

 338 Om de sociale strijd te ontwikkelen en te leiden, om mensen 

in te schakelen en te organiseren, om van linkse ideeën de 

hoofdstroom te maken hebben we een sterke communica-

tiemachine nodig, die inzet op digitalisering, sociale media en 

online televisie.

 339 De mogelijkheden zijn groot, op het vlak van mobilisatie, 

orga nisatie en sensibilisering. Om de digitale revolutie door 

te voeren zetten we onder meer in op volgende uitdagingen.

111 Meme = humoristische afbeelding op sociale media. (Zie ook voetnoot 89.)
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 340 Online video. Video op sociale media beleeft een grote door-

braak. Om een breed publiek van jongeren en de werkende 

klasse te bereiken, zetten we resoluut in op de uitbouw van 

eigen audiovisuele kanalen op sociale media. We zorgen dat 

parlementsvideo’s niet domineren en focussen op de sociale 

strijd van onderuit. We schuiven ook jongeren en arbeiders 

als woordvoerders naar voor. We schakelen drie versnellin-

gen hoger en bouwen aan een eigen media-studio.

 341 De sociale media veroveren. We breiden onze aanwezigheid 

op de diverse sociale media verder uit en zetten naast Face-

book en Twitter prioritair in op Instagram, TikTok, YouTube en 

WhatsApp. Daarnaast verkennen we ook de mogelijkheden 

van Twitch, Clubhouse, Discord en andere opkomende soci-

ale media. We bouwen communities uit waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten en we werken aan een legertje digitale 

activisten, met trekkers in alle basisgroepen, om onze inhoud 

en campagnes te verspreiden. We zorgen voor praktische 

vormingen over het gebruik van sociale media.

 342 Digitale diepgang. We zetten naast het magazine een nieuw 

digitaal platform op dat zich richt op marxistische educatie. 

Op die manier willen we de doelstellingen over marxisme, 

maatschappijdebat en vorming realiseren. We oriënteren 

dit platform in de eerste plaats naar onze leden, arbeid-

sters, arbeiders en jongeren. Ook hier focussen we prioritair 

op videoproducties, maar we zetten ook in op podcasts en 

voorzien ruimte voor longreads (artikels). We gebruiken dat 

audiovisuele aanbod ook voor vorming.

 343 Digitaal organisatiewerk. Ook voor ons organisatiewerk zet-

ten we in op digitale technologie. Die biedt veel mogelijkhe-

den om mensen beter in te schakelen en ons organisatiewerk 

een pak efficiënter te maken. Daarbij besteden we meer aan-

dacht aan apps voor de basisgroepen – denk aan huis-aan-

huisapps voor busrondes of voor ledenwerving, digitale 

callcentra enzovoort. Dat is geen speelgoed, maar techno-

logie die ons aan de basis veel efficiëntie en tijdswinst kan 

opleveren en ons in staat stelt meer mensen sneller in de 
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partij te organiseren. We zorgen dat digitale toepassingen 

voor georganiseerde leden en basisgroepvoorzitters een-

voudig en gebruiksvriendelijk zijn.

 344 Een eigen PVDA-app. We onderzoeken de mogelijkheden van 

een eigen PVDA-app waarbij we actualiteitsnieuws, marxisti-

sche educatie en digitaal organisatiewerk kunnen bundelen.

 345 Onze leden, onze rijkdom. We bouwen de ledencommunicatie 

verder uit, zowel naar georganiseerde leden als raadgevende 

leden. In een snel groeiende partij – we zijn vertienvoudigd 

sinds het Vernieuwingscongres – is communicatie naar de 

leden cruciaal. Zij zijn het hart van onze partij en moeten 

zich bij ons thuis voelen. Door digitale media kunnen we de 

rekrutering, het ‘soigneren’ van onze leden en de uitbouw 

van onze basisgroepen beter aanpakken. We onderzoeken de 

mogelijkheden van een aparte ledensectie op de website.

 346 Internationaliseren. Digitale media maken het bij uitstek 

mogelijk internationaal samen te werken. Denk maar aan de 

No ProfitOnPandemic-campagne, die onder andere samen 

met dertien andere marxistische partijen uit de Europese 

Unie is opgezet, of aan het uitwisselen van videoreportages.
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