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CUBA IN DE WORGGRP VN HET LdERL IMH 

Het failliet van de vreedzame co-existentie 

Het 2olitiek bureau van de nederlandse sektie van de Vierde Inter-
nationale heeft op 22 oktober 1962  de volgende oproep gericht tot 
de nederlandse arbeidersklase 

Met de af'kondiging van de militaire blokkade van Cuba heeft 
de Kennedy-regering de wereld aan de afgrond van een oorlog ge-
bracht. Een wereldoorlog, die de meest afschuwelijke gevolgen 
voor de gehele mensheid zal hben, indien hij niet verhinderd 
wordt. Met deze daad van agressie tegenover de gehele mensheid 
toont hetentagon geen enkel respect te hebben voor het leven 
en de menselijke cultuur dip deze wereld. 

De amerikaanse militaristen, die op de gehele globe hun raket-
bases hebben gebouwd om de rbeidersstaten aan te vallen, zijn 
in paniek geraakt door-lat het kleine Cuba zijn verdediging orga-
niseert tegen de vor-rtdurende aanvallen van donr de imerikanen 
bewapende bandieten van het bloedige Batista-regiem. Het amen-
kasuse optreden bewijst wat deze 3grote demcratiet bedoelt met 
verdediging von de westerse democratie`, zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren, vrijheid der zeeen enz. 

Het amerikaanse imperialisme heeft zich thans volledig bloot-
gegeven. De dnor dit im)enialisme zo hg geroem.de Verenigde 
Naties zijn voor een voldongen feit geplaatst. Tegenover zijn 
bondgenoten, die zich met huid en haar heb'en verkocht vnr dol-
lars, werd zelfs de schijn niet eens opgehouden als zouden zij 
enige invloed hebcen op de gang van zaken in de wereld. Wel wor-
den de volken gedwongen door hun rege rders ieder jaar opnieuw 
vele honderden miljnenen op te brengen voor 	strijd tegen 
het communisrne. 

De actie tegen Cuba is niet alleen een afschuwelijke nacht-
merrie voor de gehele mensheid 9  maar hij is ook een grove, ontoe-
laatbare inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van het cubaanse 
volk. Geen rechtschapen en  weldenkend mens kan de amerikaanse actie 
goedkeuren. 

De huidige gebeurtenissen bewijzen zer duidelijk, dat ondanks 
alle leuzen van 'vreedzame c-existentie' de mensen bedreigd 
blijft zolang het kapitalisme niet ve±riietigd is e vervangen door 
het socialisme. 

De nederlandse arbeidersklase moet tonen, niet bereid te zin 
voor de amerikaanse heersende klasse de atoomdood te sterven. 

doen een dringend beroep cp  alle arbeidersorganisaties in 
dit land om zich bewust te zijn van de ernst van het ogenblik. 

Wij roepen u op om in eenheid van actie zij aan zij te mar-
cheren tegen de dreiende wereldoorlog; voor de onmidcelliike 
terugtrekking van alle amerikaanse troepen en schepen uit en van 

u nabij uca ; voor het zettbeacti1kingsrec.ht van et cubaanse volk. 

   

Het olitiek Bureau van de 
Nederlandse sectie van de 
Vierde Internationale. 
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DE kEDERLANDSE LAOUR PARTY 
Herman Rubens. 

De strict -T 	isie van het NVV, bestaande uit een drietal aca- 
demici, heeit in opdracht van het bestuur een onderzoek ingesteld 
naar de oorzaken van het feit, dat het NVV onvoldoende aantrekkings-
kracht hssf t op de middengoepen'. 

Deze kwestie zou ons op zichzelf weinig it::resseren, indien niet 
het probleem van de vakbeweging en haar verhouding tot de PvdA OÇ het 
tapijt was gebracht en daTrmede een van de sleutelproblemen voor de 
nederlandse arbeidersbeweging was angerakt. 
Als een Van de oorzaken van het mijden van het NVV door de beamb-

ten noemt de commissie dat het NVV zich teveel met politiek bemoeit. 
Daarbij geldt het bezwaar nog niet zozeer, dat het NVV een politieke 
mening heeft als wel, dat het in verschillende opzichten nauw met 
de Pvd.A verbonden is,' 

Van een commissie, die uit beambten bestaat, die het ontstaan van 
categorale vakbonden constateert en zich niet in de eerste plaats 
heeft afgevraagd welke de taak en de functie  zijn  van de vakbeweging, 
kan men dergelijke antwoorden verwachten. Het NVV bestaat voor 627 
uit handarbeiders. Deze arbeiders zijn in het algemeen niet lid van 
het NVV, omdat zij zo'n bizonder groot vertrouwen hebben in de leiding. 
Het aantal arbeiders, dat jaarlijks het NVV de rug toekeert is schrik- 
barend groot. Wij geven enkele cijfers 

1953 68,800 1958 69.600 
1954 78.100 1959 62.400 
1955 68.400 1960 67.800 
1956 74.300 1961 56.000 

(uit 21e en 22(j Verslag van het NVV) 

T~yperend voor de situatie is, dat bij een onlangs ingestld onder-
zoek naar d mening van hofd- en handarbeiders, waarbij werd gevraagd 
waarom zij lid van het NVV zijn, geantwnrd werd door 

handarbeiders 	 honfdarbeiders 
43% individuele redenen 	 39% individuele redenen 
27% geen oordeel 	 1011'o gen oordeel 

8ovensaande feiten geven en triest beeld van de hedendaagse vak-
beweging. Het zijn overigens niet de beste arbeiders, die de massa-
vakorganisatie verlaten. De mestbe.wuste arbeiders blijven lid en be-
reiden zich voor op een verandtrng van functie en kliaat. De deser-
tie uit de vakorganisaties, het werkeloos terzijde gaan zitten, het 
oprichten van categorale organisaties, die paradijsachtige beloften 
doen aan hen, die tot de categori 	behoren, di-t alles wordt veroor- 
zaakt door de leidÎ-ng an de vakbeweging, welke de beweging haar 
functie heeft ontnomen. Inplaats van te zijn strijjdorganisatie  voor 
en door de arbeiders, nauw verbonden met de socialistische part, 
is het NVV een administratief lichaam, op walgelijk bureaucratische 
manier beheerd door een aantal economen en advocaten. Deze specia-
1isten maken de dienst uit, zij hebben da leiding uit de handen 
van de arbeidersvertegenwoordigers genomen`omdat de problemen zo 
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ingewikkeld zi.jngewoi-den, dat eenvoudige arbeiders ze niet kunnen 
begrijpen",.''..'Di< -•roces heeft zich niet van de ene dag op de andere 
voltrokken. in de geschiedenis van de nederlandse arbeidersbeweging 
zldie van het NVV op zwarte bladzijden geschreven worden. Dit neemt 
echterr niet weg, dat het.NVV. de. ma a-orgnisatie I van de arbeiders. 
Het rapportvan de. stüctuurco.rnmissie is een nieuwe aanslag op de 
arbeiders in het NVV, De in het rapport voorgestelde moeiij1daeden 
om samen te .erken meteen toekomstige neutrale organisatie van 
hoger personeel of met een categorale bond vat journalisten dient 
ten scherpste bestreden te worden. Er zijn andere groepen werknemers, 
ni#  de handarbeiders in de amsterdamse bouw en haven en in de. rotter-
damse haven, georganiseerd in E'VC en OVB, die veel mer, in aanmer-
king komen voor samenwerking met het NVV, -Aan deze samenwerking heeft 
het NVV een broertje dood en liever werkt men samen met groeperingen 
aerachterde Telegraaf en/of de VVD staan zoals in het eval van 

deze hogere ambtenaren en journalisten. Het is dan ook begrijpelijk, 
dat tegen het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer van enkele 
NVV-leiders in de fractiesvan de PvdA bij de beambten' bezwaren 
bêtaan. Waren zij lid van een der'VVD-fracties dan hadden wij deze 
bezwaren zeker niet gehorrd. Waarmee onzerzijds in het geheel niet 
gezegd wil wezen, dat er een nauwe binding bestaat tussen NVV en Fvd.A 
en dat de NVV-bestuurdrs de stem van de NVV-arbeiders in de partij 
doen klinken. Het lidmaatschap van NVV-bestuurders van het parlement 
is een tot niets verplichtend gebaar van de Pvd.A-eidiug tegenover 
haar kiezersbasis. De PvdA is zonder de NVV-arbeidersniets dat had-
den'-de leden van de structuurcommissie wel eens mogen beden6n. 

Het centrale probleem voor de arbeidersbeweging op dit moment is 
het tot stand brengen van zeer nauwe bindingen tussen NVV en -pvdA. 
Daar is geen 8tructuurcommisqie voor nodig. D NVV-arbeid.ers hebben 
er recht op, dat hun mening duidelijk in de PvdA wordt gehoord. 
Als de hogere ambtenaren daar bezwaar tegen hebben dan blijven zij 
maar in huncategorale bolwerken'. De FvdA-leic'ing zal moeten gaan 
inzien, dat het verhinderen van iede±poletarisoh geluid aanleidng 
zal zijn tot nieuwe massale desertie. En nauwe verbinding, zoals 
die in Engeland bestaat tussen de vakbeweging (TUC) en de socialis-
tische partij (Labour arty) zal veel van de huidige problemen oplossen 
Het is het perspectief namelijk van een Nederlandse Labour±art', 
dat de arbeidersbeeging haar oude functie van strijdorganisatie kan 
hergeven. Laat decategoralen' en de VVD dan maar de 'algemene 
belangen' behartigeb waarvoor deNVV-leidng thans -zo in de zorgen 
zit. 	 . 	. 

onze . oproep voor DA-ADWERKELIJKE HUtP AAN ALGERIJE in 
ons vorige nummer heeft reds de erste resultaten 
opgeleverd. De erst aanmeldingen kwamen reeds binnen, 
Mar er is VDIAL 1VER HULP NODIG ij herhalen daarom 
onze dringende oproep. Laat 	n ieder, die daartoe in 
staat is op daadwerkelijke wijze de .Algerijnse Revolutie 
steuuen Aanmelditg en en verzoeken.om nederé. inlichtinged 

kunnngericht worden aan onze administratie. 
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ANGOLA VIJF VOOR TWAALF 

Martin Veld kamp 

Een jaar 'geleden verklaarde de portugese reeriug dat de ango-
lese rebelliegeeindigd was. Maar enkeïe maenen geleden moest de 
minister van buitenlandse zaken LNogueira erkennen, dat er nog 
twee, è drieduizend gewapendeterroristen in Angola waren. De por- 
tugese regering heft 45.000 goedbewapende soldaten naar Angola ge-
zonden. Er - is een extra-post p de begroting geplaatst van circa 
370 miljoen gulden. Een bedrag van ongeveer een half miljard gulden 
wordt geacht nodig te zijn voor het herstel van de door de opstand 
veroorzaakte schade. 

Intussen gaat het verzet tegen het portugese imperialisme ohve- 
minderd voort over eengebied van 400.000 vierkante kilometer. 

Wij laten hieronder enige uittreksels volgen uit rapporten, die 
door de plaatselijke kommandanten van het Angolese Bevrijdingsleger 
naar hun hoofdkwartier werden gezonden. 

De chef vab het gebied erra de Cannaga schrijft 	Met 
francs-tireurs uit Caipembera hebben wij een patrouille van de Por-
tugezen aangevallen, die op zoek was naar mannen, die de wijk hadden 
genomen naar de bogen Wij hebben de vijand op de vlucht gejaagd, 
tien doden heeft hij achtergelaten, een mitrailleur, drie Mauser 
geweren 7.9 , lOO bandeüitrail1eurkogels, blikken levensmiddelen, 
pakken zout en houwelen.... Wij hebben ons teruggetrokken toen 
de luchtmaht verscheen, die gedurende 48 uur de gehele streek met 
bommen en mitrailleurs heeft beqtnokt, gelukkig zonder iemand van 
de bevolking te raken" 

Een ander bericht luidt '0m zes uur Is morgens hebben wij de fairn 
van de portugese planter Joao Ferrara Carlos omsingeld, die vorig 
jaar gedhd werd als gevolg van zijn wreedheid tegen de plaatselijke 
bevolking. Het portugese garnizoên, dat de boerderij nog besôherm-
de werd door onze s.nva.l verrast. Het geve'öht durde een uur 
Wij geloven, dat de vijand.erchil.Lende mannen verlor ....»' 

De gevechten in het geb±ed 'van Zalalh tuen de Portugezen en 
de angôlese vrijheidsstrijders hebben drie dagen geduurd. De, comman- 
dant schreef hierover 	Vier portugese jeeps n en vrachtwagen 
zijn in onze hinderlaag ge'vallen. Wij hebben korporaal José ebastiao 
de Zonda verloren doordat hij gedood werd door een kogel uit een 
zware mitrailleur. Wij slaagden erin zijn stoffelijke resten, de 
wapens en de munitie mee te nemen. , ' Enige, dagen later hebben de 
kameraden Sebastiaogewröken Zeven voertuigen, met hun portugese 
bemanningen werden vernietigd . Het rapport vermeldt ook. De vijan-
de1ij1 luchtmacht heeft ingegrepen De streek is gebombardeerd 
evenals'die van Arnbiula. Een dorp in de bossen is cerschrikke lij k 
CD 	Een grijsaard is gedood en drie andere personen zijn ern- 
stig gewond. Er waren niet anders dan vrouwen, kinderen en ouden van 
dagen in het dorp't. Enkele dagen Later lijden de vrijheidsstrijders 
een nederlaag. "De Portugese troepen hebben een van onze bases bij 
Quileque vernietigd. Wij hebben verliezen geleden, in het bizonder,' 
aan munitie, die wij in deze sector in onvoldoende mate hebben." 

Het gevecht om de brg over de rivier de Calambiga is bizonder 
hevig geweest. De commandant van de araglese commando's bericht 
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ij hebben met geconcentreerd vuur het militaire.garnizoen aange-
vallen 9  dat de reparatiewerkz•amheden beschermde aan de brug, die 
werd hersteld, nadat wij hemn].angs in de lucht haddet laten 
vliegen. Aan portugese kant bleven slechts drie soldaten in leven. 
Dank zij hun zware mitrailleurs en ondersteuning door vliegtuigen 
konden zij hun mat.riaal, wapens en doden beschermen tot er verster-
kingen kwamen. Op dezelfde dag hebben wij op de rivier Cameia twee 
vrachtwagens met troepen van de Dortugezen  met mitrailleurs 8ange 
vallen. 

Tenslotte vermeldt het verslag van drie weken activiteit De 
portuge.e soldaten van de farm van ïuiz Martins hebben getracht i 
de boqen dor t. dringen in de buurt van Quilque, ij hebben hen 
teruggedreven en op de terugweg verschillende kisten munitie afge-
nomen. Het verslag geeft nauwkeurige opgaven van de hoeveelheden 
wapens, munitie, zout, die werden buitgemaakt. 

Bovenstaande verslagen geven slechts en kleine indruk van de 
heldhaftige strijd van het dapere angolee volk tegen een goedbe-
wapende en wrede vijand. Het is de hoogste tijd, dat de aibeiders-
organiaties in NedrLand de helpende hand gaan uitsteken bij de 
bevrijding van d angol.e maas Peeds onmiddellijk ken iedereen 
heljen door het lot te verzachten van de 160. 000 vluchtelingen, die 
zich in Congo bevinden. Medicamenten en geld zijn ndig.  De redaktie 
van ons blad verzekert de drzending naar de CV-AAR„ de arigolese 
hulporganisatie. 

(CVA.AR  = ("orpo Voluntario Angola-no de Iesistencia Os Befugiados 
Angs]ees Vrijwilligërscnrps vr de hulp an vluchtelingen) 

5 oktober 1962. 

l\ DO\F
1 
 SÎF   (v) 

Deartijeu 	
Eduard Verheyen 

De nederlaag van het nederlandse, eneelse en amerikanse impe-
rialisme in 1942 9  de japanse pogingen om de indonesische mankracht 
in het nationalisme massaal te mobiliseren, de a]emene anti-impe-
rialistische bewustwording van de indoneqische massaas in de periode 
1942_ 9 45 en daarna, de nederlaag van het Japanse imperialisme, voorts 
de economische ellende en het dalende levenspeil, d.e opbreking van 
de hele samenleving, hét bezit van wapens bij tienduizenden jonge-
ren, een lange traditie van socialistische (of snciali.qtisc aandoen-
de) propaganda en de afwezigheid van en bourgeoisie van enige be-
tekenis vormden tesamen de gunstige vnrwaarden voor een politiek-
nationale revolutie, die snel in een cociale revolutie moest overgaan. 

én ding ontbrak een rincipiee1-marxistisch-prnletarischlei-
derschap met een internatimalistische orientering en een duidelijk 
program voor de verovering van de macht De 2K1 heeft dit alles 
tot op de huidige dag niet opgebracht. Inge tijd, sinds 1927  was 
de kI zelfs geheel of nagenneg afwezig als zelfstandige faktor. 
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In de uiterst revolutionaire situatie van 191 -4 verniperden de 
stalinisten hun krachten over drie artijen w.o. de Partai osialis 
(Sjahrir, Sjarifuddin) en de Pesindo. De leiders voerden daarbij een 
rechts-opportunistische politiek, die zelfs enige tijd verder, ging 
dan de officiele lijn van Stalin zelf. Te Madiun-opstand van 1948 
was slechts een zig-zegwending ^een uitzichtsloos avontuur, dat die 
opportunistische lijn bevestigde. 

Er was wel een oude reolutionair-marxistische traditie. Haar 
vertegenwoordigers, zoals Ten Wialakka waren echter beperkt in aantal 
en maakten bovendien grote beleidfouten, Zo werd in wezen de revolutie 
rvergelaten aan de burgerlijke nationalisten en hun partijen en zo 
konden 9ukarno c.s.zich eer- mateloos preRtige. toeeigene' n. 

Wij willen nu niet stilstaan bij de inlitieke gebeurtenissen Het 
gaat ons meer om de sociale samenstelling van de partijen, als sleu-
tel tot beter begrip van de latere ontwikkeling na-r de bnapartis-
tische corporatieve staat. 

De be1enrijkste burgerlijke artijen van het tijdperk 199- 60 
zijn de PNIHationaal Indoneische artij) en de MSJUMI (Hoge Raad 
van Indonesische Islamieten), waaruit later de Nahdatul Ulama zich 
weer heeft afgescheiden. De PNI ,. dé grote burgerlijk-nationalistische 
partij mat het gr6otste prestige en sinds de verkiezingen van 195 
ook de grootste. partij (8.44.653 stemmen van de 37.785.299 geldige 
stemmen)is a1lererst de partij van de midden- enoostjavaanse voor-
malige adel, de priajis, met ambtenaren. Oorspronkelijk walen het 
vooral de ambtenaren van de.gespecialisrde instellingen buiten de 
bestuursdienst in engere zin. Het merendeel van de hogere prijiîs, 
regenten,. patihs, wedanas en assistnt-wedanas dienden v6r de 
tweede we reldoox'log het nederlandse imperialisme, collaboreerden 

T 	het japanse imperialisme en hielden zich op de vlakte tijdens 
de revolutie Eet deel steunde de door Van Mook gefabriceerde Federale 
Republiek, een klein deel deed aan de revolutie mee. 

De 'meest conservatieve elementen organiseerden zich in de FIR 
(.Partij van de Eenheid van Groot Indonesië), die dicht bij de west-
javaanse FRKi staat en zich enigszins in hetzelfde rechtse kamp be-
vindt als de Fraksi Demokrat, van ex-federalisten uit Oostindonesie, 
partijen, waarvan nu weinig is overgebleven.' 

De meerderheid van de hogere priaji s van het'pamong pradjacorps 
(de binnenlandse bestuursdient)  waren tegen l952-53 tot passieve 
steun aan de PNI overgegaan, mede om zich achteraf alsnog voor natio-
.nalist te kunnen uitgeven, door middel van de organisatie, die de 
specifieke belangen van de priaji.' s. in. het kader van de nieuwe pro-
blemen van de revolutie van het b.ést wist te behartigen. Een uitslui-
tende priaji-partij is de PNI niet. Zij omvat vele nie-'priaji-ambte-
naren en een groot deel van de witte boorden", nieuwe middenstand, 
het kantoorpersoneel uit de bedrijven en handelsfirma' s. 

De priaji's zijn soms grondbezitters, doch interessanter is, dat 
zij via talloze sleutelpositi.es in de staatsburëaucratie en enorme 
regeringssteun de nieuwe laag 'van de bureaucratische kpitalisten kon 
voortbrengen voornamelijk de geprivilegierde Bentenggroep van im-
porteurs, die de partij zeer 'versterkte. Financiele steun kreeg de 
PNI tijdens de verkiezingen van 1955  ok van bepaalde chinese en in-
donesische grootstedelijke zakenkringen. 

Op grond van het traditionele prestige van de adellijke bestuurs-
dienst en het nieuwe nationalistische prestige van de partij en de 
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losjes ermee verbonden >ukar-no heeft de ?NI ook nog een belangrijke
invloed op het platteland, Wegens h,-.3r burgerlijkniet-i1amiisch 
karakter trekt zij bovendienncg hindoese Balinezen en christenen 
uit de Minahassa en Tapanuli. Vele oude nationalistische leider--
van 

eidero

van voor de 'orlog,met een groot prestige, de af-lans van Sukarno, 
en de reEds genoemde factoren vormden de basis ven de PNI-pretentie 
de uationalistisQhe partij bij ui-bo -t'k te zijn, de indonesische re-
volutie en de nationale eenheid zelf te belichamen, En niet zonder 
sukses. 

Om die poitie tegenover de massaas te kunnen handhaven werden 
vooral sinds l952-'5  de oude nationalitische leuzenvan eenheid, 
strijd, revolutie, de inzet van de gehele persoon enz. telkens weer 
met meer o minder enthousiasme' gebruikt - om later een hoogtepunt 

te vinden in de bonapartistische fraseologie van Sukarno zelf. 
Zo omstreeks 195 ken men in de P111 drie vleugels onderscheiden 

die van de oudere conservatieve intellektuelen, vooral hogere priaji's 
onder leiding van Ali •astroamid jojo, Sartono en Iskaq Tjokrohadisurdjo, 
dieven de sterk op 'modern-westerse wijze pro-imperialistisch ge-
orienteerde jongere (progressieve') intellektuelen onder leig van 
\'ilopo, Lukman Jakim en Mukatto Notowidigdo en tenslotte een meer 
sociaal, radicaal-nationalistische vleugel onder leiding van de volks-
leiders Sidik Djojosukarto en Manai Oophian. Deze leatten vertegen-
woordigen meer de lijn van de oude P111 van 1929 en vormn de oc.hakel 
met de massa. 

De tweede vleugel, die van Wilopo, staat het dichtst bij de 251 
(Socialistische Partij ven Indonesie) van Sjahrir, voortgekomen uit 
de socialistische massapartij van direkt na de oorlog. 

Toen de rechtervleugel o-lv. jahrir brak bleEf de grot meer-
derheid o.l.v. Sjarifuudun bijeen om zich later bij de PKI te voegen. 
De Sjarirgroep, een rechtsreformitische tendens, schrompelde na,, 
1953-'55 ineen tot een clubje burgerlijke intellektuelen. -Daarvoor 
had zij nog een tijd grote invloed op bepaalde legerkringen, de kilopo-
vleugel van jonge PNI-inteliektuelen en de over enkomstige vleugel van 
de MISJUivII Tot 195  speelde zij een leidende rol in de pogingen van 
de mes--t .westers georiënteerden, pro-imperialistische delen van de 
bourgeoisie om eenmoderne', parlementair-democratische', kapitalis-
tische maatschappij op te bouwen. 

De oude laag van kleinburgerlijke en burgerlijke kapitalistjes, 
die zich nog tijdens het koloniale tijdperk tegenover de Chinezen 
staande hadden weten te houden, zoals bijv. de batik- en stroojes-
fabrikanten, de handelaren en daarnaast ook de grootgrondbezitters 
en middenboeren (vooral in Westjava) en de rubberplanters (op Sunia-
tra) vônden in de MASJUMI en in iets mindere mate in de Nahdetul 
Ulama vertegenwoordigde meer de vrome islamitische elementen op het 
platteland van Midden- en Oost-Java 	het is neer nog dan de Masjumi 
een plattelandspartij en zij heeft meer vat op de kleine boeren 
waar beide partijen hun pasieve kiezersmassa in vinden. Hun hechte 
basis ligt bij de laag van gondbezittende, woekerende, handel-
drijvende en hun godsdienstige invloed uitbuitende hadji's (vrome is-
lamieten, die voldoende geld haden om een pelgrimstocht naar Mekka 
te maken), kiaji's (islamitische goddienstLeraren), ulernas (isla-
mitische wetsgeleerden) en pengkulus (hoogste moskee-aibtenaren). 
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Grote invloed oefent deze kleinburgerlijke laag van geeste1ijke 9 ' 
leiders uit in de min of me r gesoU. rde ge biedn waar de oude in 

traditioneel- utoritair. verhoudingen gebonden indorieqische maat- 
schappij nog ni 	zozer was opengebrokn. 

Ook in dt MJUMI bestondn sohrpe innerlijke tegenstellingn 
een sterk en langdurig np de PI gerienterde vleugel o, 1,v. Mo-
hammed Natsir, en meer traditioneel-con rvtive vleugel o,l.v.. 
Sukiman, verwant aan de Ali Sastroamidjojo en Sartono-vleugel in de 
EN- en een vleugel van zér orthodoxe islamieten o.l.v. Isa Anshari 9  
verwant aan de Da.u1 Islam - bwëging. 

Laatstgenoemde beweging, o.h.v Kartosuwirjo, vindt haar oor-
sprong in de snelle proletarisering van de boeien in Testjava tij-
dens de oorlog en daarna en in het falen en de vele concessies van 
de burgerlijke en communistisché leidingen aan het nederlandse inipe-
rialisme gedurende de revolutie. Van deze situatie maakten fanatie-
ke islgmitische leiders gebruik om een gewapende beweging te orga-
niseren voor de vestiging van een 100% islamitische staat. Begonnen 
als meer anti-imperialistisch dan de officiele burgerlijke leiders 
ontwikkelde deze beweging -waarbij zich allerlei bandieten, rovers-
benden en gedesorienteerde guerilastrijders aansloten - zich tot een 
contrarevolutionaire, fascistisch aandoende terreurorganiatie. 

waar de NU zich van de MAJUMI af scheidde, omdat zij o.a. te mo-
dernistisch, te westers en te weinig islamitisch georienteerd was 
(en onder leidina van westers geschoolde intellektuelen stond), ver-
liet een andere groep de MASJUMI om de ?II (partij van do Islamiti-
sche Vereniging van Indonesie) op te richten, aangezien zij de moe-
derpartij te weinig nationalistisch eh te ver van de massa verwijderd 
achtte. De 	II staat niet onder leidng van intellektuelen. 

Niet geheel onbelangrijk zijn de twee confessionele partijen bui-
ten e islamitische wereld: de PAEKINDO (-Irntestantse partij van Indo-
nesie) o,l,v. Tanibunan en Leimena, die voor en grot del de belan-
gen van een burgerlijke laag ambtenaren en zakenlieden behartigt en 
de Partai Katolik o.l,v. IJ, Kasimo, waarvoor hetzelfde geldt en 
die iets rechtser is. 

J\rbeidrpartijen zijn de PKI (ce. 6 miljoen stemmen in 1955), 
de Partai Buruh (Arbeiderspartij, 2214.167 stemmen), de iartai Murba 
(199.588 stemmen), de PEBMAI (149.287 stemmen) en de AOMA (64.514 
stemmen). In het algeme.n vertegenwoordigen deze groepen het pro-
letariaat  en de proletarische jeugd van de grote steden en de grote 
1andbouwondrnemingen, ok jongeren uit de dorpsdamenleving en veel 
voormalige revolutionair gue rillastrijders. De ?KI heeft vooral veel 
invloed op de arbeiders in de havens, het transport en de olieindustrie, 
die van alle vakgroepen het sterkst in de 80881 (de vakbondafedera-
tié, die sterk met de 'KI verbonden is en in 1955, krap geschat 
ce. 850,000  leden telde) vertegenwordigd zijn, naast de zeer machtige 
SATbIJPI (plantage-arbeidersbnnd in de S0BI, ca, 350.000  leden in 
1955). Belangrijk is, dat de KI steeds verder in het platteland 
van Midden- en Oostjava begint do-r tedringen en vat krijgt op de 
onderste sociale lagen, (vaak samenvalLend met de 9 abangan-laeg, 
de meer hindoe-javaans dan islamitisch georienteerde masa), die 
zowel tegen de priajis als tegen di kleinburgerlijke en grond- 
bezittende santris (vrome istamieten) in bewegi 	komen. 

Grof weg gesproken had tot omstreeks 1952-153  de openlijk pro-iti 



peTi-alistische vleugel van 	bnurgeoisie 	intellektuelen , in 
de grote burgerlijke partijen en in de regeringen van Hatta, Sjahrir,  
en Tatsir min o± racer de nverhand. Dit waq mgelijk dorr de *Korea-
boom, doch de qocia.Le basis ven deze vleugel waq te zwak om werke-
lijk zijn wil door te zetten en de grondslagen te leggen voor een 
parlementair-demokratisch kapitalistische s•tat è le India. In feite 
hiekden de vleugeld ven de burgeoisie en het lager elkaar in even-
wicht. In de periode van 1952-"5-7, tijdens het kabiriet-Wilopo vond een 
politieke verschuiving pl3ts. Dit kabinet, waarin de PNI-Wilopo-
vleugel samenwerkt met d Natir-vLeugel ven d MS•JUMI en met de 
WI9  afgezien van de kleiner partijen ( rtai Katolik, FKINDO, 
2511 enz.) deed en latte drati.chepoging tot bezuiniging, ont-
slag van vele ambtenaren cn soldaten, d.wz. een aanval op het SNI-
bastion en d nationalistisch-r_vnlutinnaire vl•ugel van het leger. 
Dit zette een wisselwrking van kbschten in beweging 9  die leidde tot 
de 17 oktober (1952) putschpoging van de conservatieve lgrleiding 
en tot en he chtr samnwerking  tuseen de NI e ri de PKI 	n van de 
grondpilrs van d latere bonspartistische ontwikkeling- 

( wordt vervolgd) 

HANDEN AF VAN SCCALIST1SCH CUA 
Herman Euberis, 

Het begon met een drietal provocaties in de erste dagen van sep-
tember, die werden uitgevoerd door cubaanse 'vluchtli-noen', die 
enige'schepeu op ze en gebouwen in Havana met mitrailleurvuur be-
stokten Het staat buiten kijf, dat en niet onbelangrijke stroming 
in de amerikaanse bourgLoisie de cubn.e reidersst?at ?ausradie 
ren wil. De hulp van d Sowjet-UriLe, de sympathie van de volken van 
Latijns Amerika en zijn eigen vetberadenheid hebben het cubaanse 
volk tot op dit moment voor een bloedbad behd. De Kennedy-regering 
weet welke risico s zij loopt bij 	n aanval. senator Morse Zei 011— 
langs in het amerikaanse Congress 9  dat een aanval Amerika O.00O 
doden en de sympathie van de latijns-amerikaanse volken zou koste-n.  

H't heeft het arnerikaue imperialirne in de cubaanse affaire tot 
dusverre nieterg me gezeten. In de New York Times van lO september 
.l. vinden we 	n opsomming van 0e drie fasen, die d amerikaanse 
ma9treglen hebben donrgmaakt 

l. Embargo op de import door merika van cubaanse suiker en 
op de amerikaanse exporte-n naar Cuba. Het vrbrekeu van de 
diplomatieke betrekkingen cU d verklaring van San Jose, 
waarin d organisatie van Amerikaanse Staten communistische 

"inmenging in d zaken van enige amtïkaanse staat veroor-
dlt zonder echter Cuba te noemen. 
2. De mislukte militaire poging tegen Castro door cubaanse 
vluchtelingen, met amerikaanse steun ondernomen (een pro-
ject, waaraan onder -Eisenhower werd begonnen en dat werd 
voltooid ouder c3t5 regering Kennedy. 
?3 Nieuwe pgiugdu om Cuba politiek en economisch te 150— 
"eren door voortdurende druk op de leden van de Organi- 
issatie 	Amrikaanse Staren. Deze fase omvat ook de op 
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lange termijn gegeven hulp aan de andere latijns-ameriksanse 
'stateu via de Alliantie voor de Vooruitgeug. 
Tot zover de New York Times. Dat de druk op de ameika.anse lan-

den groot is werd ouder meer bewezen toen op 20 september in het 
Huisvan Afgevaardigden een motie werd aangenomen, war1n staat, dat 
elke hulp aan landen, die goederen naar uba vervoe-ren wordt stopge-
zet. Een week daarvoor had Kennedy tijdens zijn wekelijkse perscon-
ferentie gezegd: "Onze vrienden van de Nato moeten zich realiseren 
welke moeilijkheden hun schepen kunnen ondervinden bij het verrichten 
van diensten voor Cuba. Turkije kondigde, als eerste Natôland on-
middellijk aan de scheepvaart op Cubate zullen stopzetten. De 
Noorse Premier verklaarde overigen, dat zijn land niet bereid is de 
amerikaanse suikerbaronnen een plezier te doen d'or de scheepvaart 
op Cuba te boycotten. De britse bourgeoisie is niet goed en zeker 
niet gek, doch weigert aan een boycot deel te nemen. De nederlandse 
regering heeft zich gehaest deze week te verklaren, dat de me±ikarrn 
nog niet om maatregelen van nederlandse zijde hebben gevraagd. 

De houding  van de Russen. 
De positie, die de Sowjet-Unie tegenover de amerikaanse bedrei- 

ging van Cuba heeft aangenomen is correct. De verklaring, die 
Chroestsjow aflegde toen de Amerinen hun provocaties met de hulp 
van cub'aanse contrarevolutionairen begonnen en waarin hij de Vercuic-
de .taten waarschuwde, dat een aanval op Cuba als een aanval op de 
Sowjet-Unie beschouwd zal worden, hebben wij met vreugde begroet. Da 
aanbieding om een visserhaven te bouwen teneinde de voedselblokkade 
te doorbreken is een bewijs vor de diepgaande veranderingen, de 
die zi'h in de owjet-Unie aan het voltrekken zijn. 

Wat is er nog over van talins theorie van het socialisme in 
één land'? Het stompzinnige, enghartige groepsbelang en nationalisme 
van de stalinistische bureaucratie brachten een hele serie nederlagen 
voor de arbeidersklasse voort (Mussolini, Hitler, Franco en. de. af--
grijselijke Tweede Wereldoorlog) en ofschoon de bureaucratie in de 
Sowjet-Unie no ge enszins verslagen i en de arbeidersdemocratie flO 

niet hersteld is het beleid van Chroestjow c... oneindig veel in- niet 
dan dat van zijn qtalinistische voorgangers. Natuurlijk 

weten wij, dat hieraan de koloniale revolutie, de technische. en cultr 
rele vooruitgang van de russiche massaas niet vreemd zijn. 

Een ander aspect van de stellingname van de Rusen is, dat 
Chroestsjow het doodvonnis over zijn vreedzame coexistentie 't-poli 
heeft. uitgesproken. De aanval op Cuba werd nl. niet vo.rkomeu door 
een amerikaans viede.qcomité, doch door de russische .langeafstand-
raketten. Hieruit vallen tevens conclusies te trekken voor hen, die 
menen, dat vreedzame coexist'entie' in de kapitalistische landen mo-
gelijk en noodzakelijk is om een oorlog te voorkomen, doch dat in.tu 
sen in de koloniale landen de strijd tegen het imperialisme kan ordc: 
voortgezet zonder kans op oorlog. Het cubaanse geval toont het 
deel aan. aan. Zij, die beweren, dat Ohroestsjow alleen een grote mond 
tegen de Amerikanen opzette, omdat hij ervan overtuigd is, dat de be-
dreigingen van Kennedy uitsluitend vortkomen uit verkiezingspolitia-
ke overwegingen onderschatten de kwalitatieve veranderingen in de 
russische buitenlandse politiek, die t-rouwend ook bij de jersnitiech0 
revolutie tot uitdrukking  kwam. 



Wat is de amerikaanse opzet? 

Het belangrijkste dor de Verenigde taten niet hun huidige Cuba- 
politiek nagestreefde doel is het vssrkornèn ven sociale revoluties 
in iatijns Amerika, het opwerpen van een anti-communistische dam 
tegen de invloed, die uitga at van de Cubaanse Revolutie in alle kolo-
niale Icuden van de wereld en ., . o.a. de negerbevolking van de 
Verenigde staten zelf. Een hosgstbelangrijke factor, die zeker ook 
het imerialisme niet koud laat, is de invloed die de cubaanse revo-
lutie heeft op de arbeidrsststeu. De mod van de cubaanse arbeiders, 
en boern met aan het hoofd en stel bewuste revolutionaire leiders 
steekt scherp af tgen datgene, wat de russische leiders in de 
afgelopen periode hebben laten zien -. om maar te zwijgen van Thorez, 
Togliatti, De Groet enz. De outstelinisering, die het begin van het 
herstel van de communistische wereldbewegiug in zich draagt is voor 
het imperialisme een dodelijk gevaar. Het scherpe auti-imperialis ti 
sche karakter van de cubaanse revolutie en haar invloed op de massaas 
in alle delen van de wereld hebben de russische leiders gesteld voor 
de onontkoombare keuze 'v66r of tegen de koloniale  revolutie. Welke 
ook zijn redenen mogen zijn, een feit is, dat Chroestsjow 	r de 
Cubaanse Evolutie heeft gekozen op een moment, dat deze door de 
machtigste militaire staat werd bedreigd. 

Tenslotte willen wij opmerken, dat de cubaans-amerikaanse sau-
ning toch onk nog wel gezièn mnet worden tegen de achtergrond van de 
op handen zijnde omslag in de conjunctuur, die zich reeds enkele ma — cl 

heeft aangekondigd dnrr een grote koersval op de uewyorkse beurs. 
0pauuing rond Cube kan dus nieuwe impulsen voortbrengen vor de ame-
rikaanse bewapeningsindustrie. 

De arbeidersklase in de gehele wereld dient waakzaam te zijn. 
Het amerikaanse imperialisme maakt momenteel een ernstige politieke 
crisis door. De povocaties tegen de cubaanse arbeidersstaat kunnen 
niet aanvaard wrden en zullen stuiten op de verbitterde tegenstand 
van de arbeidersbeweging in de gehile wereld. Het nederlandse prole-
tariaat zal daarbij zeker niet achterblijven. 

Ter illustratie van hetgeen kam. Rubens in het slot van zijn bo- 

venstaande artikel zegt wil de redaktie van De Internationale' wij-
zen op deprotestvergaderiug, welke de Werkgroep Iufsrmatie Cuba op 
10 oktober jl. te-Amsterdam rrganiseerde. Daar betuigden 600 mensen 
hun solidariteit met Cuba op een wijze, die in vele gevallen niets 
aan duidelijkheid te wensen overliet. Wij juicheudit initiatief van 
het Cuba-comité ton zeerste toe, al betreuren wij het, dt mn de 
heer van Tijn de gelegenheid gaf in het ±'rum zijn pseudo-revolutio-
naire woordkraam te spuien. Niettemin, ondanks deze schoonheidsfout' 
was deze protestvergadering en• spreId getuigenis yen scialis-
tische solidariteit met de Koloniale Revolutie. 

NBEV0LEN. Informatie Bulletin Cuba, uitgave van de Werkgroep 
Informatie Cuba. bonnementsprijsf 2,50  per jaar (of meer) 
M,C.J.Snethlage, Vossiusatraat 28 Amsterdam-Z-, 
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•'.j•.revge:.n. hier. het dor Miohe 1 2eblo gechreen artikel, 
wasivan:wij'iin ons vorige nummer he eerste  rste dec 1 -publiceerde-n. 	Plas ts- 
gebrek:oç.penn toen het artikel af te breketi:(Red. D.I.), 

Michel .Pabln 

E LOF VAN HET. TROTSK(SME (II). 
van de tegen heb opkomende talinisme door Leo Trotsky en zijn 
kameraden verdedigde se1lingen. • 	: 

Het is niet waar, dat de gee te tijke eqentie van het leninisme 
zich op den duur zou kunnen verdragen, met de bureaucratische ontaar-
ding van de arbeid -rsmacht. Het stalinisme verwierp bijna organisch, 
onverbiddelijk, in een moordend . nppoitie tegen zijn regiem ht leni-
nisme. als gehe 1, op het lijk warva ri. de buraucratie haar macht let-
tertijk moest fundrn. 

De na oktober 1917 in Pusland gevestigde revolutionaire macht 
heeft gedurende de jaren van- de burgernorlog, van de imperialistische 
interventie, van de hongerRnond v'rr zijn leven moeten vechten. 
Geplaatst in uitzonderlijke, onvcorziene omstandigheden heeft hij in 
de praktijk met een aantal principes en leertel.Lingen het op een 
akkoord moeten gooien.. Meer zowel in de geest van Lenin als in die 
van Trotsky ging het om provinriche maatregelen, om terugtochten, 
om gedwongen omwegen, welke men bij de eerste gunstige gelegenheid zou 
verlaten, De\ een noch de 'ander hebben ooit van deze praktijken een 
theorie gemaakt, aLsof zij deeluitmaakten van het wezen van het. so-
cialime en van de weg naar het socialisme. Beiden, enin het eerst 
en op meer vastbesloten wijze dan Trotsky, voorzagen beangst de voor-
uitgang van de bureaucratisering van het regiem en bereidden zich voor 
op de strijd op leven en dood tegen een dergelijke ontwikkeling. 

Tuen 1923 en 1929  levert de leninistische vleugel van de bol-
sjewistische partij een strijd van hitriche. belangrijkheid tegen 
het opkomende stalinisme. Hij bevestigt en ontwikkelt de grote lijnen 
van de weg naar het •socialime,' welke ung teed.q  actueel zijn 
planmatige .ersnelde industrialisetie, harmonische ontwikkeling tussen 
de zware industrie, de lichte induqtrie en de landbouw, een economie, 
welke opentaat voor de, mogelijkheden van de wereldmarkt en niet 
autarkisch is, collectivisatievan de lanbouw overeenkomstig de 
materiele en technische moge lijkhede-d van de -,ta-9t, 'van de markt en 
de rij,pmaking van het collectivitische bewustzijn van de masaas door 
middel van het voorbeeld, de ontwikkeling van de proletarische en 
socialistische democratie in partij en staat een revolutionair-
marxistische politiek van de Communistiche Internatiotiale geri cht op 
de uitbreiding over de wereld vn de. revolutie Deze leidende prin-
cipes, welke vanaf 1923  duidelijk drcr de binkse Oppcsitie werden 
gezien en verdedigd worden dr de hitrnische evolutie van de tJSR 
en de bij de opbouw van het qncialiqme sinds de tweede wereldorrlog 
opgedane ervaring en het Verchijneti ven 	n'he'le reeks nieuwe 
Arbeidersstaten bevestigd.  

Pc USR betaalt nogvandaeg.. der' deg'vnr''de verkrde economische 
orientatie van het stalinistiche rgiem, dat ht ritme van de ont-
wikkeling tussen dë 'zwrindutrie,' d :Lïc1te.itid u trie en dt, land-
bouw trnstig heeft vrstord en deze laatste heeft opgecheept met 
een kolossale achterstand, welke op. dit genblik in hoge mate nadelig 
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is voor de uiteindelijke ontwikkeling van het geheel van de economie. 
De enorme door de USSR bereikte economische vooruitgang zijn op over-
duidelijke wijze te danken aan de door de Oktoberrevolutie gelegde 
economische en sociale grondslagen, aan de genationaliseerde en plan-
matige economie, ondanks de vérontwikke Ide bureaucratisering van het 
regiem en zijn verkeerde economische orientatie Het is thans duide-
lijk, dat een orientatie, zoals die door de Oppositie werd aanbevolen, 
al was het slechts op economisch terrein, nog belangrijker resultten 
tengevolge zou hebben en een veel evenwichtiger en dynamische ont-
wikkeling van de.sowjet economie. 

Het is thans eveneens volkomen duidelijk, dat de weg van de 
gedwongen collectivisatie, zowel in de USSR als elders, een zowel 
anti-economische als politiek rampzalige weg is. Want zij plaatst het 
boerendom in eenhardnekkige economische en politieke oppositie 
tegen het regiem, Alleen de ver voortgeschreden bureaucratische ver-
stening ken de in de UO°R en elders op dit terrein herhaaldelijk ge-
maakte fouten, ondanks de overal opgedane rampzalige ervaring, ver 
klaren. Roe vaak hebben de heersende bureaucretien in een aantal 
.Arbeidersstaten de gedwongen honderd procent collectivisatie gedecre-
teerd en hoe vaak werden zij gedwongen de terugtocht te aanvaarden en 
allerlei soorten NEFconcessies aan de boeren toe te staan? 

In al deze vraagstukken heeft onze beweging vanaf 1923 in het al-
gemeen een zeer juist inzicht gehad, vooral dank zij het feit, dat 
wij de vleugel van de communistische beweging vertegenwoordigden, 
die zich niet met de macht en de staat vereenzelvigde, htgeen 
in staat stelde de soepelheid en de kritische inhoud van het revolu-
tionaire marxisme te bewaren en zijn ontaarding in een doctrine 
ter redhtvaardiging vn de praktijk van de compromissen van' d 	tot 
dag van de verbureaucratiseerde staat te vermijden. 

Er is even wel de strijdvraag aangaande de betekeni van onze 
strijd, voor de socialistische demokratie in de JER. Hoe is het te 
bewijzen, dat deze strijd historisch gerechtvaardigd is, dw.z, dat 
dat het er niet eenvoudig om ging trouw te blijven aan de principes, 
maar dat de opbouw van het socialisme in de concrete omstandigheden 
van de UF van die tijd niet alleen mogelijk was geweest, maar on-
eindig veel beter geleid zou zijn gewbrden onder een regiem van .ocia-
listische demokratie dan onder het stalinisme? tat wat reeel is valt 
niet altijd samen met hetgeen correct en mogelijk is, Indien het anders 
was zou men iedere realiteit moeten rechtvaardigen en aanvaarden als 
het enig mogelijke en alle bewegingen moeten veroordelen, die ideo-
log:isch, filosofisch en politiek in oppositie zijn tegen de bestaande 
regiems. Indien de weg van het stalinisme in de UR historisch de 
enig mogelijke was votr de opbouw van het socialisme en de strijd 
van de Oppositie een hersenschim dan zou men hetzelfde kunnen zeggen 
voor b.v, het gaullisme en zijn oppositie de gaullistische bureau-
cratie en haar leider zijn in de hbidie concrete omstandigheden van 
Frankijk het enig mogelijke werktuig van de geschiedenis om de for-
mele dekolonisatie van het franse impérium te bewerkstelligen. Vanuit 
dit gezichtspunt zou de strijd van de progressieve krachten in Frank-
rijk tegen het gaultisme op dit moment van de geschiedenis utopisch 
of reactionair zijn. Men bemerkt gemakkelijk hoezeer deze argumentatie 
verkeerd is., 6ók in het niet uitgesloten geval, dat de formele 
dekolonisatie van het franse imper.um  daadwerkelijk dooi' het gaullis-
me zou worden voltooid. 

Zou men aan de andere kant iedere arbeiderSOPO51tie in Ohina en 
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in de andere arbeidersstaten, die strijdt voor de socialistische 

demokratie a1 historisch veroordeeld kunnen beschouwen en de door 
deze stten gevolgde weg om het qocilime op te bouwen al.s de enig 
juiste en mogeiijke?Ret isd renbve duidelijk, dat eeti dergelijke. 
redenering onjuist is, daar men die oteds zou moeten volhouden. 
Zelfs als de realiteit ns dwingend verplicht tot zekere comro 
rnien ten nadele vn de principes, dan is het noozakelijk, dat de 
openlijke verdediging van die principes nauwelijks ophoudt. Want de 
compromisen zijn slechts anvardbaar en te rechtvaardigen als zij 
worden geplaatst in he per-„-)ectief van het einddoel, want men 
ku qlechts vo•ruitgaandoormidel van overgangsprograîTls en - etap-
pes, welke steeds worden geplaatst in dat algemene perspectief, want 
wat men utopie noemt is aboluut neodzake Lijk v'or de proletari.che 
en gocialigtische beweging en macht als een uitzicht op de gehele 
af te leggen weg, als normWs'raan men het gevaar van afwijkingen 
in de praktijk afmeet, als rectificatie op het empirisme en van het 
voornaamste oportunisme van het compromis van de praktijk en van 
de dagelijkse routine van de staat. 

De socialitische revolutie, is in wezen een, permanente economi-
sche, sociale, culturele revolutie, die zich zal ontwikkelen over 
een hele historische periode en wa'rin diverse ideologisch tenden-
ties tegenover elkaar zullen staan met een verschillend lot voordat 
de balans en het oordeel van de 	ochiedenis van ieder van hen worden 
opgemaakte Wij, trotskisten, wij komen van ver, wij hebben overal 
voorbijgaande verbijsteringen meegemaakt in onzel worsteling met het 
stalinisme en wonderba?rlijke wederoptandingenn wij zullen nog een 
lange, lange weg hebben af te leggen binnen de verdeelde internatio-
nale. communistische beweging, voordat wij zullen verdwijnen 
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Wanneer wij nadenken over de opvatting n de praktijk van de de- 
mokratie in de USSR in de tijd van Eenin dan is daar zeker veel 'over 
te zeggen Zowel vor Denim als vor Trots 	- de twee breinen van dz 
revolutie, welke har h,ngte bewustzijn, haar oroblemen, haar zoeken 
tot uitdrukking brachten 	betrof het een aarzelend rondtasten op dit 
terrein alvorens tot vastere conclusies te komen. Bijvoorbeeld werd 
het monopolie van de macht 'door de .bolsjewistische partij, welke 
in enkele jaren prak'tich de Eenheidspartij, was geworden nooit theo-
retisch beschouwd als de enig mogelijke en correcte V0i[II van de pro-
letarische macht. Tot aan de dood van leninfroopte men in tegendeel 
op een verbetering van de binnenland--e en buitenlandse omstandigheden 
om de socialistische demokrate te doen herleven i!Tu zullen wij zeggen, 
na de afdoende ervaring van het stslini'me in de USSR en elders, 
dat de demokratie in de revolutionaire partij en de staat, gebas eerd 
op de vertegenwoordigende lichamen van de mis--aas, comités, raden, 
nationale vergaderingen, niet rogk i zonder het bestaansrecht 
van andere partijen, welke zich plaatsen in het constitutionele kader 
vn het nieuwe, uit de revolutie vo'rtgekomen igiem. Wij zullen even-
eens zeggen, dat de revolutionaire partij als zodanig zich-  vooral 
na een aanvangsperiode - behoort te onderscheden van de staat en dat 
hij zich zelfs als zodanig 'terugtrekt uit de regering en uit de admi 
nistratieve bureaucratie, om verbonden te blijven met de ora'nismen 
van de massaas en met de massa--s in het algemeen, die de staat moeten 
controleren en zijn bureaucratische misvormingen beperken. 



Wat betreft de politiek van de Comrnunistiche Internationale 

waaraan, wij trotskisten, steedq de grontote belangrijkheid hebben 
toegekend, deze werd op alle grote momenten, bij alle gelegenheden 
indo de dood van Lenin het duidelijkote terrein van de juistheid 

van onze lijn en de rechtvaardiging van onze strijd Of het nu gaat 
om de Ohinee IRevolutie ven 1925.L27,  om de crisis in Duitsland en de 
overwinning van het fascisme van 1929- 	om de 1paense Pevolutie 
van 1931- 	9, om het Volk'frönt in Frankrijk van 196- '8, om slechts 
de meest belangrijke 	gebeurtenisen te noemen van de periode tussen 
de beide oorlogen, wij hebben niet alleen de juiste revolutionair-
marxistische posities verdediad tegen de verregand oportunistische 
of sektarische fouten van het stelinisme, maar wij hebben eveneens ge-
legenheid weten te vinden om het mrxiome buitengewoon te verrijken 
in theoretische en --2-  vraagtukken, welke van grote waarde 
zijn en nog qteed actueel voor de internationale arbeidersbeweging. 
Ik noem er enkeLe strategie en taktiek in de koloniale en halfkolo-
niale landen, de aard van het fascisme, van de sociealemokratie, van 
het burgerlijke radicalisme in deze periode en taktiekproblemen om op 
doeltreffende wijze te bestrijden (enheidsfront tegen Volkafront), 
de strijd op basis van een overgang-program voor de arbeidersregering 
en de socialistische oplossing in de kapitalistische landen in het 
algemeen. 

Er is tussen 1924 en 199 geen andere revolutionair-marxistische 
gedachte geweest, toegepast op de problemen van die periode en op de 
werkelijke ervaringen van de internationale arbeidersbeweging, dan 
die van het trotskisme, Het offivciele marxisme was ondergegaan in 
een verregaande en vulgaire oportunistische vervalsing van het leni-
nisme, welke nederlaag na nederlaag meebracht. De 'hoogste revolu- 
naire uitdrukking op praktich terrein vsn dit marxisme 	waarin 
om zich te verschnen en te rechtvaardigen de actie van de.bureaucra-
tische staat en de belangen van de bureaucratische kaste, welke de 
macht in de Ü°R in handen heeft, zich hulden wss de strategie en de 
taktiek van de 'Volksfronten', van het verbond met de nationale 
bourgenisie (in de koloniale en halfkoloniale landen) of de 'Libeça-
le' bourgeoisie van China tot Frankrijk via Spanje. Deze politiek 
vond in die tijd vurige bewonderaars, die haar beschouwden als de 
enig mogelijke en die in het uur van de 0nverbiddelijke nederlaag 
van elke van die ervaringen, de kracht van het kapitalisme de schuld 
gaven of de zwakheden van de mas9as Het was de oude menojewistinche 
theorie van de voorzichtige voortgang in 	te ea van derevolutie- 
eerst met de 'nationale' of liberaLe'burgeoisie en haar daadwerke-
lijke politieke leiding voor de 'demokratische republiek, vervolgens 
zou in een onbepaalde toekomst de tweede proletarische en socialis-
tische`revolutie` komen. Onze vastberaden opoeitie tegen deze lijn 
van catastrofen en onvermijdelijke nederlagen werd in die tijd ge-
karakteriseerd als de manifestatiean omio ultralinks gedoe en ons 
secterisme Maar laten wij eens zien op welke wijze de Historie zich 
eveneens over deze kwestie heeft uitgesproin. De lijn van het 'Volks-
front' ,erd door het statinisme dwersdoor de tweede wereldoorlog tot 
onze dagen gevolgd Hem werd voor het eerst een nederlaag toegebracht 
en op opzienbare wijze- door de Joegoslavische en Chinese Revolu-

ties voordat hij de genadeklap kreeg door de Cubaanse Revolutie en, 
Laten wij hopen, door het evenens aanstaande voorbeeld van de 
Algerijnse Revolutie. 
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Ik zal in het bizonder blijven stilstaan bij het, geval van de• Ou- 
baanqe Revolutie, want deze ie debesli end.teveroc'rdeling, welke 
ot nu toe door de geschiedenis werd uitgesproken tegen de menjewis-

tiache, en lafhartige politiek van de cmmunitische partijen De cu-
hane :revolutie welke overwon ondanks de tegenstand van. de cubaan- 
e comrnunitisohe liartij en bij afwezigheid van een revolutionaire 

partij, tegen een sterk dicta -boriaal regiem, in een van het yankee 
imprialisme afhankelijk land en etterlijk ge)laetst in '' de bek van 
het monster is de luisterrijkste ilLustratie van de reusachtige revo-
lutionaire kracht, welke huist in de 'combinatie van een waarlijke 
revolutionaire Leiding, vermetel en intelligent, met de gebruikmaking 
van het revolutina'ire potentieel van de boeren- en arbeidersmassaas. 
De Cubaanse,Revolutie heeft voor altijd. de geleerde betogen verpul-
verd, waarop .inds Stalin de. politiek van e communiatische partijen 
van de koloniale en. half koloniale landen en zelfs van de ontwikkelde 
kapitatitische landen iQ gehoud. in al die gevallen zijn de commu-
nistische partijen op zek naar onmogelijke bondgenoten in de persoon 
van de "nationale of îlibetale  bourgeisie, van de Volksfronten 
en van de 'Volksrepublieken. Dat ie hun heqte excuuq om zich te ver- 
arren in de status quo, de revolutie uit te tellen tot Sint Jutte-

mis, om de revolutionaire arbeiderbeweging  onmachtig te maken en te 
liquideren, welke een anhangsel is gewnrden achter de zegekar van 
de bourgeoisie. 

De Cubaanse Revolutie heeft voor altijd dit lafhartige,. steriele 
en afbrekende spel vernietigd, niet alleen van de onmachtigecomnaunis 
tische partijen van geheel batijna .A-merika, maar vandegehele wereld. 
Hun parlementaire, reformistiache vnlksfrnnt.pnlitiek, welke zich 
zoekt te verbinden met hersenschimmen, de revolutionaire mobilisatie 
van de boeren- en arbeidersmassaas, welke ongeduldig zijn om de macht 
te veroveren, veronachtzamend, ook die in de vorm van de boerenguer-
rilla, zou niet lang kunnen voortleven zonder dat deze partijen zich.  
verdrongen zouden zien door nieuwe authentieke revolutionaire forma-
tie.s naar het cubaanse voorbeeld van de hictorische 26 Julibeweging. 

Reeds de Joegoslavische en Chinese Revoluties hadden op enigerlei 
wijze de weg heropend naar de proletarische wereldrevslutie. Sinds-
dien heeft het voorbeeld van de revoluties, welke uitbarten en over-
winnen, geleid door andere formaties dan de Communistische. Partijen; 
zelfs tegen de tegenstand van die partijen, zas La in Algerije en voor-
al in Cuba, dodelijke slagen toegebracht aan het stalinistische men-
sjewieme in doodsstrijd. Het gaat erom te onderkennen, of deze doods-
strijd van een politiek onder de slagen van de werkelijkheid niet de 
zuivere en eenvoudige verdwijning meebrengt van een aantal communis-
tische, partijen, die niet in staat zijn de weg van de revolutionaire 
strijd terug. te vinden. In dat geval zal de Historie het meer en meer 
buiten hen stellen, hetgeen zonder mankeren het volstrekte einde 
en de ergste veroordeling van de talinistische politiek op dit ter-
rein zal zijn. 

Onder de gezamenlijke druk an de nieuwe realiteiten van de in-
ternationale situatie en van de hinese Revolutie ziet de chroest-
'sjowistische leiding van de scwjetburesucratie zich, teneinde haar 
invloed op.de  internati'-'nale srbeiderbeweging e' de koloniale vol-
ken te beschermen, gedwongen een ommekeer van historische betekenis 
door te voeren, op zijn mint met betrekking tot de Revolutie in de 
'koloniale en halfkoloniale Landen, Taat de an die landen verleende 
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economische en rnilitairL hulp, welke een soms beslisenx9e bijdrage 
betekent vonr de consolidetie ven de revolutie in die landen, is deze 
leiding eveneen-, gedwoneen de rechtvrdigheid te erkennen van de 
'bevrijdirigsooringen, d w z. de opvatting nrlog-revolutie te er-
kennen, de vorm waarin de nationale en sociale esnciatie van de 
koloniale en helfkoloniale tanden zich in deze oeriode voltrekt. 
anneer de uitbreiding ven deze opvatting tot de ontwikkelde kapi- 
talistiche landen? Dat is nu zeker sechts een 	estie van tijd, 
want alles gaat thans ongelofIijk snel en de revolutionaire druk 
wordt sterker volgens een. metkundige progresie. -Aldus is de 
debcle van de otslinistische mens.jewistische politiek, welke gedu-
rende tientallen jaren de internationale arbeidersbeweging heft kun - 
Tien verlammen en reele kansen v°r de verbreding van de basis van de 
wereldrevolutie vernietigen, op het ognb lik bezig volstrekt duide-
lijk en totaal te worden 

00 0  

Tussen de opvatting van de economische politiek e van de verde-
diging van de socialistische democratie in de .i°R en de met betrek-
king tot de internationale arbeidersbeweging door de Communistische 
Internationale te volgen politiek, zoe: Is die door ons ten tijde ven 
°talin werd verdedigd 9  wa er een dialectische isselwerking er ecn-
heid. Dat deed iedereen, die zich ten doel stelde om de opbouw ven de 
UCR te beginnen onder best moelijk bLnunlandss en. buitenland-
se rnstendigheden, voor de U5R en de wereldrevolutie. De stalinis- 
tische politiek deed eveneens alles in tegengestelde zin 	de heer- 
schappij van de bureaucratie, de epecifieke belangen en de oorzaak 
van de door het stalinisme in economisch, politiek en inte rnationaal 
opzicht gevolgde lijn Dat alles is thans gehel in stukken gevallen 
voordat het volledig tot een rui-ne vervalt. 

De chroestjowistische leidng van de eowjet_bureaucratie verte-
genwoordigt een ovrgsngs-interregnum (tussenregering) tussen het in-
tegrale stalinisme en de herovering van de politieke macht in de 
USF door het proletariaat en zijn bondgenoten. Deze leiding tracht 
op haar eigen bureaucratische manier deze tussenliggende eteppe te 
verlengen en een koude overgang te bewerkstelligen. Op het economi-
sche terrein probeert zij de vanverhoudingen tussen de zwre indus-
trie, de lichte industrie, de lendbuw te verminderen, het economisch 
evenwicht te herstellen, de boeren n't het regiem te verzoenen, de 
sowjeteconomie te doen prnfiterer van de mogelijkheden van de wereld-
markt. .eer zij veel conservatiever is op het terrein van de binnen-
landse democratie ziet zij zich ondanks alles verplicht in sterke 
mate de almacht van de stalinistische politie te verminderen, het re-
giem te1iberaliseren" d'or meer dan één concessie, die ondenkbaar 
was in het tijdperk van Stalin, Tenslotte heb ik inzake de politiek 
tegenover het imperialisme en de kol- niale en halfkoloniele landen 
reeds de zeer belangrijke verandering in herinnering gebracht, welke 
in het bizonder sinds mei 1960 drr de hroestsjowistische leiding 
ten uitvoer werd gebracht. 

In zekere ziti kunnen wij zeggen, dat de opbouw van het socialisme 
in de U°E en de andere Arbeidersstten opnieuw plaatsvindt onder 
omstandigheden, welke objectief een eind maken aan de auterkische 
en conservatieve ervaring van het sncialisme in één land,' door het 
herstel van verbindingen met.de  wereldmarkt en de zich uitbreidende 
internationale revolutie. 
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i ij badeti ons 31dua opnieuw in het klimat van de permanente 
socialiptiechë wereldrevolutie, welke zich aan de ba--i<:3 bevindt van 
de logica van de trotskistiachë revo].utionaire lijn en diehem his-
torich rechtvaardigt. 

Zeker, het proces ia noch, rechtlijnig noch chemisch zuiver. De 
sociale revolutie is geen daad van logica 9  welke zich volgen v'oraf 
opgestelde schemas ontrolt, rnar zij bevat daarentegen al de rijk-
dom en de aamengesteldheid van het werkelijke leven. De leer dient 
op dit terrein, zoels overal, oechts als een algemeen leidende lijn 
en alR methode voor het onderzoek van het begrip van de werkelijk-
heid in zijn oneindig unieke combinaties. i\Tit alles, wat er OÇ dit 
ogenblik gebeurt is tot in de -let--ils pgenomen rn de revolutionair-
marxistische lijn van hetttotakime. ij hebben zelf veel geleerd 
door de nieuwe revolutionaire werelerva ring en de theorie ten zeer-
ste verrijkt. Ik sta hier bij slechts enkele punten stil. Het i bij-
voorbeeld thans klaar en duidelijk, dat de historische opmars van de 
socialistische wereldrevolutie in ons tijdperk de weg neemt van de 
periferie na± het centrum, van de koloniale en halfkoloniale landen 
naar de ontwikkelde kapitaliti.che landen en de sterkste en laatste 
citadel van het imperialisme en kapitalisme, de Verenigde staten. Dit 
proces brengt een hele reeks problemen mee met betrekking tot de 
strijd om de macht en vervolgen,  de opbouw van het socialisme. Het 
is thans eveneens volstrekt duidelijk, dat het voor een aantal landen 
niogetijkis om aan de macht te komen door gedurende een gehele peri-
ode bijna uitsluitend te steunen op de rvnlutionaire mobilisatie 
ok in de vorm van de guerilla, van het boerendom Natuurlijk hebben 

wij, trotqkisten, nooit de reucachtige r:volutionaire rol van het 
boerendom verklein', evenmin el dedwingnde noodzaak van het ver-
bond van arbeiders en boeren vr en na de overwinning. Maar, op de 
een of andere wijze gevangen in en zekere starheid van de schema's 
van de klassiek theorie, haden wij ook de neigi ng d rol van het 
boernidom ondergeschikt t maken aan die van het proletariaat onder 
ale omstandigheden en all•eta,on Welnu, dit i5 klaarblijkelijk 
onjuist, daar de leid.nde rol van het proletariat voor 	n gehele 
periode onder bepaald„ mstndighcden tot uitdrukking kan worden ge-
bracht dankzij de rol van d partij, welke de rvolutie Leidt 
(Joegoslavie, hina) of  zlfs van de'groep van mannu van haar lei-
ding, wlke zich in d richting van het marxisme ontwikkelt (Ouba). 

In het uiteindlijk dynamisma van d rvolutie om zich te ont- 
ikklen als proltarioche en shcialisti'che revolutie bevindt zich 

tenslo tte de rchtvaardiing van de lidnd rol van het proletari-
aat en nit noodza.k5lijkerwijs in de ontketening van het voeren van 
de revolutie vanaf het begin door het proletariaat. Vanuit dit gezichts-
punt wordt de opvatting van de permanente revolutie in ons tijdprk 
verrijkt en omvat zij een uitgestrekter tertein. Deze nieuwe rol 
van het boerendom beperkt zich overigens niet tot die van de landen 
met een feodaal-kapitalistisch structuur in Azie cU atijnsmerika, 
maar strekt zich eveneeus uit tot du me ah orimitieve, sta mge bonden 
of ternauwernood daaraan ontgiocide boern van de afrikaanse landen 
De revolutie in die landen sluit de mogJ,ijkh5id in om vanuit stam-
gebonden, door de commerciele economie gepenetreerde en dooreenge-
worpen structurn over te etapen naar n in rot mate genationali-
serde en planmatige economie mat en socialistische orientatie, dank 
zij de rol vn de staat, onderworpen aan d druk van het borendom, 
van de ofltwikkldeelites' , van d hulp en d groeiende invtod 



van de Arbeidersstaten en van de wereldrevolutie in het algemeen. 

Dit betekent eveneens en verrijking en een uitbreiding van het toe-
paringsveld van de theorie van r prmanente revolutie in ons tijd-
perk. 

Het slot van dit artikel vindt u in het volgende (dccmbr) flUflllflCi 
van D.. IntLrn8tion9, 

Jan Blokker 

DE EGENG VAN E\ BELLA 
De dramatische gebeartenissen rondom Cuba, welke in de afgelopen 

weken de wereld aan de rand van een atoomoortog brachten, zouden 
kunnen doen vergeten, dat de ALgerijnqe !evolutie haar eerste stap-
pen heeft gezet op de weg naar een sociali°tisch Algerije. Niets 
zou minder juist zijn. Datgene, wat zich op het ogenblik in het 	/ 
tot het uiterste verarmde en verwoeste Algerije afspeelt is van de 
allergrootste betekenis voor de verdere ontwikkeling van de kolonia-
le revolutie, die daar haar ocisle fae isinggaan. 

Op 10 september heeft de algerijnqe C°nstituerende Vergadering 
haar eerste regering gevormd, Minister-resident is Ben Bella, mi-
nister van defensie kolonel eoumeciienne. De. regering bestaat uit ne-
gentien ministers. Vijf van hen zijn vroegere officieren van het Na-
tionte Bevrijdingsleger, tien ministers zijn nog zeer jong en beho-
ren tot de linkervleugel. 

In zijn openingsrede weer Bed belle erop, dat de economie van 
Algerije socialistisch zou zijn. Yel zouden de accoorc9en van Evian 
worden nageleefd, echter in een geest, die de belangen van de mao-
saas niet zou schaden, 

In 196 zal het eerste deel van het beschikbare land worden her-
verdeeld onder de arme boeren. Op 7 oktober zou reeds worden begonnen 
met het in bedrijf tellen van d boerderijen en ondernemingen, die 
door de Fransen waren verlaten Naar een Belta zei waren er reeds be-
stuurscomités gevorms, die moeten worden beschouwd als embryo voor 
de toekomstige collectieve bner'erijen. 

De jonge staat ziet zich geplaatst vor reusachtige probtemen 
Zeven en een half jaar van een efochuwelijke, beestachtige oorlog 
hebben een land achtergelaten, dat Letterlijk tot op de grond toe 
is verwoest, De verwoestingen zijn niet alleen materieel, maar ook 
in termen van mensen, van mankracht heft, de bevrijdingsoorlog on-
vo°rstelbaer diepe sporen achtergeLaten jir is vrijwel geen atge-
rijnoe familie, die gen doden te betreuren heeft, daar het impe-
rialisme en ongelooflijk groot aantal mensen in de dorpen en steden 
fysiek heeft uitgerneid 7ongevolEn daarvan is er en verchrikke-
lijk gebrek aan kaders, welke onder het kninniale regiem rds zo 
beperkt waren. 

Bij de"psychologische" acties van de betrokken diensten van 
het imperialiotische leger waren de belangrijkste doelen die van 
de systematische fysieke uitroeiing, op het platteland en in de 
steden, van alle jonge elementen, die als kader beschouwd werden, 

18 = 



-en zeIfs potentieel in staat waren en militair, politiek o±' admini- 
stratief kader te Viorien. 

Bij deze vernietiging Van de elites in het binnenland komt de on-
voorbereidheid van de kaders in het buitenland, vooral van de poli-
tieke kaders. In feite ontbreekt ht deze jonge staat aan alles wat 
noodzakelijk- is voor de politieke, economische en culturele opbouw 
plannen voor de heroprichting van cnstat van an nieuw type, welke 
niet eenvoudigweg de structuren van de kolonialistische staat navolgt, 
de agrarische hervorming, de hervorming van het onderwijs, een plan 
voor de economische ontwikkelingenz. 

Deze situatie heeft ontegenzegelijke bijdragen tot de crisis, 
welke op de dag van de onafbankelikheid uitbarstte en een niet te 
ontkennen teleurstelling onder het volk heeft teweeggebracht. 

Alles  moet nog opgebouwd worden, Eerst thans onderkent men 	dat 
men staat voor de concrete en dringende behoeften van de werkelijke 
revolutie, welke met de onafhankelijkheid begint. Op dit punt heeft 
het gerag van deFLN, als vaag front strijdend met militair-diplo-
matieke middelen voor de onafhankeli.kheid, de militanten ontpoliti-
seerd en hen gedeniobiliseerd op de dag, waarop noch de vijand nnch 
het doel meer eenvoudig, concreet waren en warop het enojul ging de 
werkelijke en complexe problemén van de heropbouw van eenrevolutio-
usire macht tegemoet te treden. 

Terwijl het FIT, teneinde de overgang te bewerkstelligen van de 
onafhankelijkheid naar de revolutie  zich diende om te vormen tot 
eengestructurrde politieke partij meteen welomschreven program 
met een ruim inwendig ideologich leven en daard'or in staat de ka-
ders bij duizenden naar voren te brengen, heeft het zich in werI-
lijkheid in tegengestelde zin ontwikkeld, e waarheid is, dat het 
thans praktisch nodig is het nieuwe FT te vormen, de revrLutionaire 
partij, die zich op de toepassing van het revolutionaire Program van 
Tripoli werpt. 

De publicatie en de onmidel1ijke discussie over het to,--ram  van 
Tripoli zouden moeten dienen als stimulans en cement voor de hermobi-
lisatie van de tot het nieuwe FDIÏ behorende strijdrs. 

00 
0 

Een verschijnsel., dat in het huidige stadium loodzwaar op de 
ontwikkeling van de lgerijns Revolutie drukt is de verdeeldheid 
van  de revolutionaire krachten en de wederzijdse miskenning, welke 
van sector tot sector heerst, 

Aan de basis vindt men in alle sectoren een stroming met een ge-
rneenschappelijke. revolutionaire noemer, aan de top leidingen, waar-
op, buiten .de stroming van de basis, in allerlei graden allerlei 
factoren van particularisti.che aard hun invloed uitoefenen; de feo-
dale mentaliteit, de paternalistische, bureaucratische of kleinbur-
gerlijke mentaliteit - welke het Program van Tripoli zeer juist en 
met zoveel kracht verwerpt-, de clangeest, welke gedeeltelijk werd 
gevormd in de illegaliteit en de afzondering, allerlei overblijfde-
len van het politieke verleden van het algerijnse nationalisme. 

Eigenlijk komen deze invloeden neer op naverschijnselen van het 
CD 

patriarchale, stamgebonden en regionalistische regiem, van een tra-
ditionele maatschappij, welke vrtdurend waakzaam moest zijn tegen-
over de kolonialiqtische vijand en zijn pogingen tot doordriging 
en volledige ontwrichting  van die matoheppij  en eveneens p de na-
weeeu van de oorlog, van de omstandigheden van de illegaliteit, de af- 
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zondering, de verstrooiing vn de kader.q, die elkaar nog nauwelijks 
kenden. 

Indien het F vanaf het begin een goedgeorganiseerdepolitieke 
partij zou zijn geweest, met een welonschreven pro ram en een demo-
cratish en sterk inwendig ideLnih leven, zou men zich betrekkelijk 
snel in de richting van zulk een partij hebben kunnen ontwikkelen, 
had men in grote mate de factoren van traditionelistische en aersron-
lrjke aard kunnen verwi.Ideren nm,. ze vervangen do-r afbakeningen en 
hergroeperingen op bsi van een Lijn, van ideeen, van een program 

dier ligt het enorme voordeel van een revolutionair-marxistische 
partij boven een nationelistische Qartij zowel vnoe het voeren van 
de anti-imperialistische strijd 3Ls die vnr de sociale revolutie. 

I-\an de basis, in alle sectoren van de algerijnse revolutie, is ge-
makkelijk een fundamentele stroming met een gemeeraschapelijke revo-
lutionaire noemer te onderkennen. Deze noemer ip datgene, wat men 
overal de Revolutie en haar doelen -noemt, welke doelen nog steeds 
bereikt moeten worden. Iedereeu smeekt over ?de  Revolutie', over 
de komende revolutie en zelfs over het socialisme, maar voor wat 
betreft de precieuze inhoud van de `Revolutie` en van het 
en de te gebruiken middelen om ze te gebruiken, d,w,z, in één woord 
van het concrete program van de overgang naar het socialisme, dat is 
een andere zaak. 

De denkbeelden zijn daar in genen dele îoldoende helder, weer de 
alerijnse revolutie in de huidige eta.ppe niet begiftigd is met een 
waarlijke partij en een werlijke poLitieke leiding. 

Deze vraagstukken behoren overigens tst het terrein van en nauw-
keurige, dagelijkse politieke uitwerking dor een partij en een lei-
ding en niet tot dat vat me--r of minder vage strevingen. 

Iti de huidige etape baat het eerçier omeemeenschappelijl revo-
lutionaire strevingen in alle sectoren van de algerijnse revolutie, 
dan om nauwkeurig omschreven denkbeelden, behalve gedeeltelijk in het 
geval van het leger en van htbeperkte aantal kaders, die het 'rogram 
van Tripoli hebben uitgewerkt. 

00 
0 

Van sommige kanten wordt gesproken over, de rol van de mohamme-
daanse godsdienst, welke zo een belangrijke factor geweest zou zijn 
bij de taaie weerstand van de bis tegen een machtige vijand van een 
ougehoorde wreedheid, eerder dan het nationale gevoel van lgeriju te 
zijn, of zelfs Jrabier. 

Men kan/deze factor van godsdienst, levensbeschouwing 	/zeker 
niet miske-nnen, oôk in de huidige etape, waarin bepaalde mensen de 
neiging zullen hebben om het arabich socialisme los t maken van 
de democratische en egalitaire elementen van het islamisme, zonder 
teveel nadruk te Leggen op de onderwerping aan het gevestigde 
C. 	en het sisteem. 

Het is echter overdreven om de samenhang en de weerstand van de 
basis van de algerijuse revolutie te verklaren door de godsdienst en 
en niet door de uitwerking op de gehele bevolking. ven de wereldlijke 
kolonisatie en van de oorlog en door de gemeenschappelijke reolu-
tionaire aspiraties, in het byaonder donr het verlangen naar het 
terug verkrijgen van de grond, welke de zCr grote meerderheid van 
de algemijnse bevolking interesseert, 
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Het zou aan de andere kent een eLristige fout zijn voor de samen-
hang van de nieuwe staat zijn om achter de gemeenschappelijk'neid van 
de godsdienst. waarlijke nationale roblemen te maskeren, welke de 
massa van het a.lgerijrise volk verdelen 

Geen enkele revolutionaire macht zou het berberse particularisme 
kunnen negeren van streken zoals Kabyli en de enres, ze eenvoudig 
als achterlijk te taxeren en ze te beschouwen als te zullen verwi.jnen 
door de kracht van een straf centralisme. 

Het nieuwe Algerije heeft zeer zeker behoefte aan een sterke 
macht, die de verschillende politieke feodaliteiten uit dewereld 

die eveneens dwingend rekning houdt met het beqtaen van helpt, maar  
een grote, meer specifiek berberse ector, d.wz. een qector met 
zijn nationale eigena?•rdigheden en die moet worr en behandeld op. een 
wijze, welke metterdaad de afweziheid van iedere discriminatie 
te zijnen opzichte bewijst. 

00 

Wat thans gepredikt moet worden is niet de eenheid in het alge-
meen, noch de mystiek van de eenheid , meer v66r alles de eenheid 
van de  revolutionaire tendens op basis van de uitvoeri 	van het 
Program van Triolis, 

Dank zij het enorme morele kapitaal dat het FfN heeft veroverd 
als promotor en leider van de bevrijdingsetrijd, welke door de on-
afhankelijkheid werd bekr -'nnd en ondanks de fouten, de tekortkomingen, 
de teleurstellingen, welke een zijn leiding te wijten zijn, zelfs on-
danks de open crisis, waardoor het ginds de onafhankelijkheid gegaan 
is, zou het FL gedurende een gehele peri'de zer wel de feitelijke 
eenheidspartij kunnen blijken te zijn. 

Behalve natuurlijk in het geval, weerin de huidige verdeeldheid 
van zijn traditionele leiding zou uitlopen op een open scheuring, 
zoals in het geval van de marokkeene Istiqlal. 

Bij die eventualiteit is het ontegenzeggelijk de linkse fractie, 
welke de massastroming om zich zal verenigen en waarvan de orien-
tatie als raam zal dienen voor de maa-actie, 66k voor een revolutio-
nair marxistische stroming, welke bestaat, welke zich moet ontwikkelen 
en uiteindelijk zal beslisoen over het socialistiche lot van de 
algerijnse revolutie. 

00 
0 

Dit artikel werd grotendeels geschreven een de hand  van de 
kortgeleden in het frans verchenen brochure van Michel 'ablo: 
:Impreqsions  et Problèmes de le Révolutiou ilgériénne, welke 
door onze franse zuotersectie werd uitgegeven. 

Uit het overgangsprogram var de Vierde Internationale (198) 

De Vierde Internationale 	ekt geen middelen voor alle kwa- 
len én vindt ze niet uit ook. Ze staat geheel op de bodem van 
het Marxisme als de enige revlutionaire leer, die haar in 
staat stelt te begrijpen wat is, de o- rzaken van de nederlagen 
bloot te leggen en de overwinning vo'r te bereiden 

De Vierde Internationale zet de traditie van het bolsjewis-
me voort, dat als eerste het proletariaat toonde hoe men de 
macht verovert, De Vierde Internationale schuift de kwakaLvers 
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charlatans en ongevraagde lermesters van de moraal opzij.In 
een op uitbuiting gebaseerde maatchappij is de moraal van de 
socialistische revolutie de hrogste moraal. Goed zijn alle me — 

c)  en middelen, die het klassebenustzijn van de arbeiders, 
hun vertrouwen in eigen kracht, hun bereidheid tot zelfopo±'fe-
r:nde strijd verhogen Ontoelaatbaar zijn alle methoden 9  die de 
onderdrukten deemoed en vrees vnor de onderdrukrs ingeven, de 
geest van protest en verzet ver--tikken of de wil van de massaas 
door de wil van•  de leiders, de overtuining dsrr de dwang, de 
analyse van de werkelijkheid door de demagoie en de zwendel 
vervangen. Daarom zijn de sociaaldernocratie, die het marxisme 
prostitueerde en het stalinisme - het tegndeel va.n het bolsje-
wisme - dood svijander van de proletarische revolutie en haar 
moraal. 
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DE V IRDi± INTZ• RTA TI0A E, 

WAT IS ZIJ, AT WIE ZIT? 
	

dnor Michel •:ablo 

Deze belangrijke brochure kunt u bestellen bij 
onze administratie 	T, J. Jacnbs, eidsekade 54  111, 
Pmsterdam-C. door overmaking op Gem.Giro J 41 501 
van de somma van vijftig cents. 

Heeft u reeds uw abonnementsgeld voldaan? Zo niet zorgt dan, dat 
het bedrag van j  2,50 (of meer) wrdt gestort op bovengenoemde 
gemeentegirorekening. Tij kunnen het geld bizonder goed gebruiken. 

Bijdragen voor ons TFPSFOTTD zijn eveneens zeer welkom, Zij 
maken het mdgelijk De Internationale verder uit te breiden en 
te verbeteren. In ons volgende nummer zullen wij dein de af-
gelopen maanden binnengekomen bijdran vernlden. Lor-t, dat 
het een lange lijst wordt 

Ook 2ROEFADRBS 	zien wij gaarne tegemoet. Zijn er in uw 
bedrijf of werkplaats mensen, die wellicht belang zouden 
stellen in de indeeen van het revolutionair marxisme, be-
lichaamd in de VIERDE INTZRlTATI0E EZ, geef hun namen en 
adressen aan ons door, dan zorgen wij, dat zij gratis proef-
nummers ontvangen 

WERF T AB0hTNiEI VOOR 'D3 IWET RFATIONA LEOÎ 
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DE CUBAANSE CRISIS 
enkele opmerkingen 

Het imperialisme heeft eens te meer zijn ware gezicht laten zien, 
zij het dan, dat het nog zelden z na -  kt en cynisch zijn bereidheid 
toonde om de wereld te storten in de verschrikkingen van een stoom-
oorlog, enkel en alleen ter verdediging van zijn imperialisti.che 
posities. 

Want drom ging het en gaat het. De aanwezigheid op zichzelf 
van Cuba, een socialistisch uba, in een Datijns Amerika, waar de 
nameloze raasa hngeren en war, zoals een kop in "Vrij Nederland' 
van 3 november dat zo precies zegt, de 'hulp blijft in de zakken 
van de bovenlaag. In fatijna meri 	zijn oerenopstand€n en - guerilla' 
en arbeiderastakingen aan de orde van de dag Op zichzelf behoeven 
al deze acties de amerikaane imperialistn niet zodanig angst aan 
te jagen, dat zij willens en wetens met het afschuwelijke risico van 
en atoomoorlog gaan spelen. Maar Duba heeft an de kwantitatieve 
factoren, die over geheel Jatijns Amerika, van Mexico tot Vuurland 
verspreid kissen, een kwalitatieve factor toegevoegd. De Cubaanse 
Revolutie wordt iedere dag sterker Het Voorbeeld voor de carnpesinos 
van geheel Datijna Amerika. 

Vrijwel de gehele amerikaanse bourgeoipers gift hyterisch om de 
liquidatie van het communistische broeinest Guba, want het Guba van 
vandaag is het ftijns Amerika van morgen Geen zinnig mens kan geloven, 
dat de regering-Castro offensieve bedoelingen heeft jegens de Verenig-
de taten. ',To- minder ken men annernen, dat de leider--van de Cubaan- 
e Revolutie de neiging in zich hebben voelen opkomen om atoomdood 
en -verderf te zaaien onder hun broeders, die in de andere gin-
amerikaanse landen nog «nder olitie-juk van ?hunt  regeringen 
zuchten. Fidel Castro heeft er vldoende blijk van gegeven, dat 
hij doordrongen is van de juistheid van de stelling, dat men het 
socielime niet op de punten van de bejonetten kan exporteren en ook 
niet door middel van atromknec-n. 

De enige doelen, welke de cub:nqe  leider zich bij de inrichting 
van de raketbases voor ogen gesteld kunnen hebben zijn die van de ver-
dediging van hun Land tegen een volgende aanval van de zijde van de 
Verenigde Staten. Het is verwonderlijk hoe gemakkelijk al dan niet 
refrmistische burgrlijke journalisten in dit tand de invaie van 
april 1961 vergeten en hoe weinig men er aan denkt, dat Kennedy in 

V 	zijn verkiezingsroaganda in 1960  voortdurend heeft beloofd, dat 
hij een eind zou maken aan het cubaanse broeinest 	Lou de Jong en al 
zijn zoogbroders van De Telegraaf tot Het Vrije Volk juichen thans 
over de overwinning van het westen?t.  Voor deze heren dient alles 
wat welke amerikaanse regering dn ook doet geprezen te worden. Deze 
"overwinnin 	zal echter een Pyrrhus-overwiuriing blijken te zijn. De 
berichten uit lirazilie en uit Venezuela b v. spreken een duidelijke 
taal. enyrrhus-overwinning ook omdat ongetwijfeld de afgrond-acro-
batiek van John Kennedy 66k in "het ;ae5n' vele arbeiders en intel-
lectuelen duidelijk heeft gemaakt, -waar het gevaar v----or een atoom-
oorlog vandaan komt. Het is te wensen, dat dit ook tot uiting komt 
in die zin, dat het politieke bewstzijn van die arbeiders en intel-
lectuelen hierdoor wordt versterkt en zal leiden tot de vorming van 
een revolutionaire vleugel in de arbeidersbeweging. 


