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D 	si[ uareinde hoog nwi<e1c0 
<acHstsche Iön.den ende nieuwe 
cyncmie< v c n do vveneIcnevoIure 
Aan oenomen in i VocnsoI von ee 
3e InennconaIe Nedenlôndse 

cnFenenrie 	t 
1. Zeer belangrijke ontwikkelingen 
hebben de ontwikkeling van de inter-
nationale situatie bepaald, in het 
biezonder sinds 1968. 

2. Sommige ervan stellen ons in 
staat het program en de vooruit-
zichten van de Socialistische Revo-
lutie, enerzijds in de hoogontviik-
kelde kapitalistische landen en an-
derzijds in de ontwikkelde Arbei-
dersstaten, beter uit te werken. 

3. In grote lijnen beschouwd beves-
tigt. en onderstreept de huidige ont-
wikkeling van de internationale si-
tuatie de volgende fundamentele waar-
dering: het betrekkelijke evenwicht 
dat de laatste. jaren in de hoogont-
wikkelde kapitalistische landen en 
de ontwikkelde Arbeidersstaten geves-
tigd was, is zoven doorbroken. 

4. Revolutionaire krachten die zie'. 
binnen deze twee sektoren van de Te- 
eldrevolutie hebben opgehoopt, wor-

den opnieuw in beweging gebracht en 
bepalen een lange konjunktuur die in 
staat is plaats te bieden aan zeer 
belangrijke revolutionaire ontv;ikke-
Lingen. 

5. edu dëeen lange periode vorm- 
de de sektor van de Koloniale Revolu-
tie het voornaernste epicentrum van de 
revolutionaire gevechten die •enorm 
bijdroegen tot de verscherping van de 

1. Zeer belangrijke ontwikkelingen 
hebben de ontwikkeling van .de in-
ternationale situatie bepaald, in 
het biezonder sinds 1968. 

2. Sonimige ervan stellen ons in 
staat het program en de vooruit-
zichten van de Socialistische Re-
volutie, enerzijds in de hoogont-
wikkelde kapitalistische landen en 
anderzijds in de ontwikkelde Ar-
beidersstaten, beter uit te werken. 

3. In grote lijnen beschouwd be-
vestigt en onderstreept de huidi-
ge ontwikkeling van de interna-
tionale situatie de volgende fun-
damentele waardering: het betrek-
kelijke evenwicht dat de laatste 
jaren in de hoogontwikkelde kapi-
taïHstische landen en de ontwik-
kelde Arbeidersstaten gevestigd 
was, is zoëven doorbroken. 

3a. De verscherping van de maat-
schappelijke kontradikties van het 
kapitalisme - in de industrieel 
ontwikkelde en in de minder ont-
wikkelde half-koloniale landen - 
komt telkens opnieuw tot uitdruk-
king in politieke krisissen, die 
revolutionaire explosies mogelijk 
maken. 

4. Revolutionaire krachten die 
zich binnen deze twee sektoren van 
de Wereldrevolutie hebben opge-
hoopt, worden opnieuw in beweging 
gebracht en bepalen een lange kon-
junktuur die in staat is plaats te 
bieden aan zeer belangrijke revo-
lutionaire ontwikkelingen. 

5. gedurende een lange periode 
vormde de sektor van de Koloniale 
Revolutie het voornaamste epicen-
trum van de revolutionaire gevech-
ten die enorm bijdroegen tot de ver- 



onderliJnge kapitalistische en in-
perialïs'bische tegenstellingen en 
evenzo tpt de politieke bewustmaking 
van demassa's die nu in de hoogont-
wikkelde kapitalistische landen en 
de 	jontviikkelde Arbeidersstaten 
ageren.! 

6. De voorhoederol die door de Stu-
denten in Viest en Oost gespeeld is, 
werd grotendeels bepaald door de 
ontwikkelingen van de Koloniale Re-
volutie, in het biezonder gekonkre-
tizeerd in de oorlog in Vietnam, de 
ideologische en praktische verworven-
heden van de Cubaanse Revolutie, de 
strijd van de Zvîarten in de Verenig-
de Staten. 

7. De huidige revolutionaire ontwik-
kelingn binnen de hoogontwikkelde 
kapitaÏitische landen en bepaalde 
ontwikkelde Arbeidersstaten beïnvloe-
den' op hn beurt de krachten van de 
Kolonil Revolutie en stimuleren Je--
ze in hun voortdurende strAjd tegen 
het imperialisme en de reaktie, 

8. Aldus ontstaat momenteel en voor 
het eerst sinds de tweede wereldoor-
log, een biezondere internationale 
konjwiktuur van globale onderlinge 
beïnvleding tussen de drie sektoren 
van de Wereldrevolutie. 

9. Deze nieuwe konjunktuur betekent 
geen ver mindering van de rol en het 
belang v an de Koloniale Revolutie. 

10. Iii, betekent eenvoudigweg een 
uitbreid ing van het mondiale revolu-
tionaine proces, een versterking van 
de alge' ene dynamiek van de Wereld-
revolute, die de revolutionaire ont-
wikkelingen in ieder van haar sekto-
ren zal versnellen. 

11. Het belang van Je Koloniale Re-
volutie is gelegen jn hot oksplosieve 
karakter van de objektieve omstandig-
heden die dit terrein van de Wereld-
revolutie kenmerken en die voeding 
geven aan de voortdurende revolutio-
naire aapiviteit van de massa's. De-
ze objektieve omstandigheden zijn 
niet alleen onverzwakt, maar zij 
spitsen zich toe (in hun eksplosie-
ve dyne,ick) naarmate de ekonomische 
verzwaking van de landen van de 

11Derde{ere1d" ten opzichte van de 
hoogpnikkelde kapitalistische lan-
den en dle ontwikkelde Arbeidersstaten. 

scherping van de onderlinge kapita-
listische en imperialistische tegen-
stellingen en evenzo tot de poli-
tieke bewustmaking van de massa's 
die nu in de hoogont-wikkelde kapi-
talistische landen en de:  ontwikkel-
de Arbeidersstaten ageren. 

6. De voorhoederol die door de Stu-
denten in West en Oost gespeeld is, 
is voorbereid en in sterke mate ge-
stimuleerd door de invloed van de 
koloniale revolutie, in hei biezon-
der gekonkretizeerd in de oorlog in 
Vietnam, de ideologische en prakti-
sche verworvenheden van de Cubaanse 
Revolutie, de strijd ven de Zwarten 
in de Verenigde Staten en hot globale 
evenement van de Chinese revolutie. 

7. De huidige revolutionaire ontwik-
kelingen birn',en do hcogontwikkelde 
kaptaiistscne landen en bepaalee 
ontwikkelde Arbeidersstaten beïnvloe-
den op hun beurt de krachten van de 
Koloniale Revolutie en stimuleren de-
ze in hun voortdurende strijd tegen 
het imperialisme en de renktie. 

8. Aldus ontstaat momenteel en voor 
het eerst sinds de tweede vïereldoor-
log, een biezondere internationale 
conjun1ctuur van globale onderlinge 
beïnvloeding tussen de drie séktoren 
van de Viereldrevolutie. 

9. Deze nieuwe konjunktuur betekent 
geen vermindering van de rol en het 
belang van de Koloniale Revolutie. 

10. Hij betekent eenvoudigweg een 
uitbreiding van het mondiale revolu-
nionaire proces, een versterking van 
de algemene dynamiek van de Wereld-
revolutie, die de revolutionaire ont-
wikkelingen in ieder van haar sekto-
ren zal vers-nellen. 

11. Het belang van de Koloniale Re-
volutie is gelegen in het eksplosieve 
karakter van de obj ektieve omstandig-
heden die dit terrein van de Wereld-
revolutie kenmerken en die voeding 
geven aan de voortdurende revolutio-
naire aktiviteit van de massa's. De-
ze objektieve cmoiandighedei'i zijn 
niet alleen onverzvakt, maar zij 
spitsen zich toe (in hun eksplosie-
ve dmamiek) naarmate de ekonomische 
verzwakking van de landen van de 
"Derde Wereld' ton opzichte van de 
hoogontwikkelde kapitalistische lan-
den en de ontwikkelde Arbeidersstaten 



oeneemt. 

12. De)classenstrijcl en de strijd te-
gen het imperialisme zuilen eveneens 
en veel algemener, harder en verbit-
erder karakter blijven aannemen in 
et geval van de landen van de "Der-
e V/ereldtt  dan in dat van de hoog-
n twikkeldee kapitalistische landen. 

3. De revolutionaire ontwikkelingen 
innen de hoogontwikkelde kapitalis-
tische landen, in het biezonder geil-
Justreerd door de explosies in de 
erenigde Staten en Frankrijk, in de 

afgelopen jaren en dit haar door de 
rijping van de revolutionaire krisis 
n Italië, zijn in de huidige ±'aze 
niet het resultaat van een grote so-
iale ekonomische krisis, maar veel-
er van de groeiende tegenstelling 
ussen de nieuwe behoeften en aspi- 

= 'aties van het merendeel van de mas-
a's in de "neo-kkpitalistischd' maat-
chappij en de beperkingen van deze 

iaatschappij die ekonomisch, politiek 
n kultureel door de monopolistische 
bourgeoisie wordt beheerst. 

- 4. De revolutionaire krisis kwam 
Dlotseling op als resultaat van de 
ekonomische en kulturele ontwikkeling, 
egen het raam van sociale ver:ioudin-

grn die deze ontwikkeling beperken 
en vervormen. 

5. Omdat grote massa's van deze 
maatschappij toegang hebben gekre-. 
en tot een aanzienlijk ekonomisch 
kultureel niveau, hebben zij 

nieuwe behoeften ontwikkeld en nieuwe 
spiraties gevoeld, zowel op ekono-
nisch als op politiek en kultureel 
terrein, die hen ertoe brengen de 
ti neo-kapitalistische" maatschappij, 
die beheerst wordt door de monopo-
lies en hun staat, te "betwisten". 

16. Dat wil zeggen dat het hier gaat 
om een nieuw historisch fenomeen in 
de ontwikkeling van het kapitalisme, 
waarbij de revolutionaire bestrijding 
van het regime voortkomt uit zijn ei-
gen specifieke ekonomische en kultu-
tele ontwikkeling. 

toeneemt 

12. De klassenstrijd en de strijd te-
gen het imperialisme zullen eveneens 
een veel algemener, harder en verbit-
terder krakter blijven aannemen in 
het geval van de landen van de "Der-
de wereld" dan in dat van de hoog-
ontwikkelde kapitalistische, landen. 

13. De revolutionaire ontwikkelingen 
binnen de hoogontviikkelde kapitalis-
tische landen, in het biezonder geil-
lustreerd door de explosies in de 
Verenigde Staten en Frankrijk, in de 
afgelopen jaren en dit jaar door de 
rijping van de revolutionaire krisis 
in Italië, zijn in de huidige faze 
niet het resultaat van een grote so-
ciale ekonomische krisis, maar veel-
eer van de groeiende tegenstelling 
tussen de nieuwe behoeften en aspi-
raties van het merendeel van de mas-
sa's in de"neo-kapitalistische" maat-
schappij en de beperkingen van deze 
maatschappij die ekonomisch, politiek 
en. kultureel door de monopolistische 
bourgeoisie wordt beheerst. 

14. •De revolutionaire krisis kwam 
plotseling op als resultaat van de 
ekonomische en kul turel é ontwikkeling, 
tegen het raam van sociale verhoudin-
gen die deze ontwikkeling beperken en 
vervormen 'en dat allereerst in die 
kapitalistische landen, die naast 
industriële sektoren ook nog belang 
rijke onderontwikkelde sektoren ver-
tonen (Frankrijk, Italië), waardoor 
de kontradikties eerder een akuut ka-
rakte•r krijgen, dan in de kapitalis-
tische landen met een hoger niveau 
van tndustrializatie 

15. Omdat grote massa's van deze 
maatschappij toegang hebben gekre-
gen tot een aanzienlijk ekonomisch 
en kuitreel niveau, hebben zij 
nieuwe behoeften ontwikkeld en nieuwe 
aspiraties gevoeld, zowel op ekono-
misch als op politiek en kultureel 
terrein, die hen ertoe brengen de 
" neo-kapitalistische" maatschappij, 
die beheerst wordt door de monopolies 
en hun staat, te "betwisten". 

16 en 17. Het nieuwe in deze ontwik-
kelingen is, dat veel meer dan in vroe-
gere fazen van de kla;enstrijd in de 
ontwikkelde kapitalistische wereld, 
we nu te maken hebben met een kapi-
talistisch ontwikkelingsniveau, met 
een peil van objektieve vermaatschap- 



17. 
Vanuit dit gezichtspunt heeft de dia-. 
lektische onderlinge werking tussen 
de bovenbouw en de materiële basis 
van de maatschappij die het bewuste 
revolutionire proces bepaalt, nimmer 
een duidelijker illustratie gehad - 
een illustbatie die, en wel radikaal, 
een bepaalde wezenlijk U ekonomisti-. 
sche" en vilgaire opvatting van het 
marxisme ontzenuwt.  

18. De bewèging van politieke bewust-
wording, râdikalizering en revolutio-
naire aktiá die zich in de Verenig-
de Staten onder de studentenjeugd ende 
intellektuelen heeft ontwikkeld., is 
v66r alles het resultaat van de op-
schudding die de oorlog in Vietnam 
n de strijd van de Amerikaanse Zwar-
ten in deze kringen heeft opgeroepen. 

19. Door de weerklank van dezé beide 
vraagstukken heeft de politieke be-
wustwordinä van de jeugd en de intel-
lektuelen plaatsgehad, midden in de 
zogenaamde ' welvaart&'rnaatschappij. 
die een uitzonderlijk  gunstige eko-
nomische knjunktuur doormaakte, en, 
nog doormaakt. 

20. De revolutionaire "contestatie"-
beweging ik Frankrijk, die eveneens 
onder de studentenjeugd en do in-
tellektulbn aan de gang is gebracht 
en die tijdens de mei- en junidagen 
een zeer hoog niveau heeft bereikt 
door miljoenen arbeiders mee te sle-
pen en een objektief revolutionaire 
situatie te scheppen, is niet het 
gevolg van een scherpe ekonomische 
krisis, maar van de wisselwerking 
van een goae-el van externe en in-
terne faktoren die wezenlijk behoorden 
tot het terrein van de politieke, i-
deologische, kulturele "bovenbouw", 
die kenmerkend is voor de Franse 
maatschappij in de huidige faze. 

pelijking van de produktie, waar-
door de chjektieva i riio.azden voor 
de socialistische revolutie, meer 
dan ooit zijn vervuld; dat verder er 
een massaal proces een proletarise-
ring plaats vindt eot rio :Likwida-uie 
van grote delen van de kleinburger-
lijke ridderlagen en vai: de boeren; 
dat o dit hoge ontvri.kkelingcniveau 
van het kapitalisme de onoplosbaar-
hein van de maaternappelijne kon-
tradikties van het kapiivasr•.o zich 
steeds neer opdrigt asn de intellek-
tuele vleugels van do ansc., die in 
eersie instantie in verzet konen te-
gen Cliii proces van proietarize.cing 
welks :.we zich verandert en ontnik-
keht tot een frontale si;rijd tegen 
het kapitalistische systeem; en dat 
tenslotte dit verzet van de stude---
rende jongeren, via de strijd ve-ri 
de met hen verbonden prolctnrische 
jeugd, in stamt blijkt aansluiting 
te vinden hij de strijd van het 
oude proletariaat 

De beweging van pchiieke bewust-
wording, raiikaiizerir; jn revolutio-
naire aktie die zich an de Verenig-
de Staten onder do stu3eneneiigd en de 
int eilektueJ. en heeft cntviikkeld 1  is 
irr alles liet rasaltat van do op-
schudding die de oorlog in Vietnam 
n de strijd van de Amerikaanse Zwar-
ten in deze kringen heeft opgeroepen. 

19. Door de weerklank van deze beide 
vraagstukken heeft en politieke be-
vrustvrordiilg van in jeugd en de intel-
lektuelon plaatsgehad, irLdcon in de 
zogenaamde 
die een uitzonderlijk gunstige eko-
nomische konjunkimur doormaakte, 
nog doormaakt. 

20. De rcnroluticnaire "contestatie"-
beweging in Frankrijk, die eveneens 
onder de studenteujeugd en de in-
tellel:tuelen aan de gang is gebracht 
en die tijdens de mei- en junidagen 
een zeer hoog niveau heeft bereikt 
door miljoenen arbeiders mee ie sle-
pen en een objektief revolutionaire 
situatie te scheppen, is niet liet 
gevolg van een scherpe el:onemische 
-krisis, maar van een wisselwerking 
van een aantal faktoren -tussen de 
onderbouw en de bovenbouw, die 
voortkomen uit de fundamentele te-
geaictrijdigheden var de kapitalis-
tische maatschappij, die specifiek 
zijn voor het boidige Frankiei.jk. 



21. Het is overigens vooral het ge-
wicht van de bureaukratie in de Vak-
1onden en de traditionele Partijen, 
die ertoe leidt dat de revendikatie-
fe beweging in de hoogontwikkelde ka-
pitalistische landen zich wezenlijk 
rog binnen de perken van vrijwel uit-
luitend looneisen houdt en niet de 

4raagstukken aan de orde stelt die 
etrekking hebben op de radikale ver-

andering van de proletarische levens-
nistandigheden in de produktieplaatsen 
n de maatschappij in het algemeen. 

Welnu, er bestaat geen twijfel dat 
deze kwesties de nieuwe generaties 
arbeiders die opgegroeid zijn onder 
het "neokapitalisme, steeds meer 
en op beslissende wijze belang in-
oezemen, zoals zojuist aangetoond 

is door talrijke belangrijke recente 
gevechten in verschillende Europese 
anden (Engeland, Frankrijk, Itali'é). 

22. In het algemeen zijn de revolutio-
naire bewegingen die de hoogontvîik-
celde kapitalistische landen in de 
huidige faze kenmerken het produkt 
van een bewustwording van de buiten-
gewone beperkingen van de globaal be-
oordeelde 11  neo-kapi±alis-tische" 
maatschappij. Zij flkontesteren!t  clie 
en trachten hem radikaal te verande-
ren, onafhankelijk van de min of 
meer bevredigende stand van de eko-
nomische konjunk-tuur. 

23. Wat de graad van het Dolitiek ge-
halte van deze bewegingen aangeeft, 
en van de diepte van de revolutio-
naire krisis die zich toespitst. 

24. Toch kan de belangrijke daling 
van de ekonomische konjunktuur de 
na te streven verbinding van de stu-
dentenbeweging en de jeugd in het al-
gemeen met de wezenlijke krachten van 
de arbeidersklasse vergemakkelijken, 
en de weerstand overwinnen die de.. 
konservatieve en bureaukratische 
krachten in de arbeidersbeweging te-
genover deze verbinding stellen. 

25. De belangrijke daling van de 
konjunktuur kan het resultaat blijk-
ken van de algemene sociale onrust 
die momenteel door de politieke be-
weging van de jeugd en de klasse in 
het algemernjs veroorzaakt. 

26. Het voortdurende proces van de 
koncentratie en modernizering van 
de kapitalistische ekonomie om de 
produktiviteit te verhogen en om in 
een herleefde internationale konkur- 

21. Het is vooral het gewicht van de 
bureaukratio in. de Vakbonden en de 
traditionele Partijen, die ertoe 
leidt dat de revendikatieve bewe-
ging in de hoogontwikkelde kapita-
listische landen zich wezenlijk nog 
binnen de perken van vrijwel uitslui-
tend looneisen houdt en niet de vraag-
stukken aan de orde stelt die betrek-
king hebben op de radikale verande-
ring van de proletarische levensom-
standigheden in de produktieplaatsen 
en de maatschappij in het algemeen. 
Welnu, er bestaat geen twijfel dat 
deze kwesties de nieuwe generaties 
arbeiders, die opgegroeid zijn onder 
het tt neo-kapitalismett , steeds neer 
en op beslissende wijze belang in-
boezemen, zoals zojuist aangetoond 
is door talrijke belangrijke recente 
gevechten in verschillende Europese 
landen (Engeland, Frankrijk, ita1i). 

22. In het algemeen zijn de revolutio-
naire bewegingen die de hoogontwik-
kelde kapitalistische landen in de 
huidige faze kenmerken het produkt 
van een bewustwording van de buiten-
gewone beperkingen van de globaal be-
oordeelde t!  neo-kapitalistische" 
maatschappij. Zij "kontesteren" die 
en trachten hem radikaal teverande-
ren, onafhankelijk van de min of 
meer bevredigende stand van de eko-
nomische konjunktuur. 

23. Wat de graad van het politiek ge-
halte van deze bewegingen aangeeft, 
en van de diepte van de revolutio-
naire krisis die zich toespitst. 

24. Toch kan de belangrijke daling 
van de ekonomische konjunktuur de 
na te streven verbinding van de st-u. 
dentenbevieging en de jeugd in het al-
gemeen met de wezenlijke krachten van 
de arbeidersklasse vergemakkelijken, 
en de weerstand overwinnen die de 
konservatieve en bu.reaukratische 
krachten in de arbeidersbeweging te-
genover deze verbinding stellen. 

26. Het huidige proces van moderni-
zering van de produktiemiddelen en 
de verhoging van de produktiviteit 
van de arbeid vereisen een aklwmu-
latie en koncentratie van kapitaal, 



rentie d winstvoet van de grote rno-
nopolis;9..sche ondernemingen te hand-
haven, heeft de"volledige werkgelegen-
heidmet het verschijnen van de tech-
nologische werkloosheid ernstig aan-
getast. 

27. Anderzijds houden de steeds ho-
gere kosten van de openbare en voor-
al militaire uitgaven de inflatie in 
stand en wakkeren deze aan. 

28. Tot ditzelfde resultaat draagt 
de monopolistische struktuur van de 
ekonomie der hoogontwikkelde kapi-
talistische landen, de Verenigde 
Staten voorop, bij - een struktuur 
die de monopolistische prijsstruk-
tuur en de organische tendens tot 
prijsstijging, onafhankelijk van de 
toegenomen arbeidsproduktiviteit 
noodzakeijk maakt enin stand houdt. 

gelen 

die tegenwoordig slechts door de 
grootste monoolis-tische ondernemingen 
kan worden opgebracht. De snellere 
stijging van de akkumulatie dan de 
stijging van de meerwaardevoet heeft 
een tendens tot daling van de gemid-
delde winstvoet tengevolge en ton-
gevolgd van ie stijging van de pro-
duktiviteit van de arbeidiook een 
verlaging van de kostprijs van het 
produkt tengevolge waarvan dé klei-
nere ondernemingen de konkurrentie 
niet meer kunnen volhouden. De her-
leefde internationale konkurr'entie 
werkt deze tendensen in de hand waar-
door de."vollecligev;:rkgelegenheid" 
aangetast wordt en een technolo-
gische werkloosheid ontstaat. 

27 en 28. De daling van de gemid-
delde winstvoet en de daaruit 
voortkomende mogelijkheden van een 
ekonomische krisis kunnen slechts 
bestreden worden door het verhin-
deren of belemmeren van een al te 
snelle akkumulatie van kapitaal 
dan wel een export van kapitaal 
naar semi-koloniale gebieden. 
De maatregelen welke in hoog-ont-
wikkelde kapitalistische landen, 
de Verenigde Staten voorop geno-
men worden om deze alkumula-tie van 
kapitaal te remmen bestaan in het 
afromen van de winst door fiscale 
maatregelen. De kostenvergroting 
in de sfeer der distributiekosten 
is eveneens een remmende faktor 
voor daling van de gemiddelde 
winstvoet. De tendens tot daling 
van de gemiddelde winstvoet bete-
kent niet een automatische ineen-
storting van het kapitalisme. 
De monopolistische prijsstruktuur 
van de allergrootste ondernemingen 
gaat ten koste van de kleinere on-
dernemingen, ook die in andere be-
drijfstakken. 
Voorzover de steeds hogere uitgaven 
van de staat voor openbare en voor-
al voor militaire doeleinden niet 
uit fiscale bronnen betaald kunnen 
worden veroorzaken ze een inflatie. 
Dit geschiedt mede doordat de pro-
duktiviteit van de arbeid niet e- 
enTedig mee kan stijgen tengevolge 

van de krisis bestrijdende maatre-
gelen welke een te snelle akkumu-
latie tegen houden. 



29 De betrekkelijke werkloosheid en 

4 inflatie belasten de ateriÏe omstandigheden van de arbeiderklas-
op een moment waarop zijn algeme- 

'n 
1 
è behoeften, die voortkomen uit het 

leven binnen de mo.derfle"neo-kapita 
.lstisc1ae"maatsohappij', evenals zijn 
'gestegen begrip van de objektieve 
ogelijkhed.en om aan die behoeften 
te voldoen, toenemen. 

30. Haar het is nog steeds weinig 

da
arschijnlijk dat de belangrijke 
ling van de konjunktuur in een 

antal hoogontwikkelde kapitalistische 
landen - die van de een op de ander 
in grootte verschilt-zich weldra 
al omzetten ineen grote ekonomische 
vereldkrisis van het type als die 
'van 1929-33.  

29. De betrekkelijke werkloosheid en 
de inflatie belasten de materiële 
omstandigheden van de arbeidersklas-
se op een moment waarop zijfl algeme-
ne behoeften, die voortkomen uit het 
leven binnen de moderne neo-kapita-
listische maatschappij, evenals zijn 
gestegen begrip van de objektieve. 
mogelijkheden om aan die behoeften 
te voldoen, toenemen. 

30. De belangrijke daling van de 
konjunktuur in de hoog-ontwikkelde 
kapitalistische landen vindt zijn 
oorzaak in het naderen van het ein-
de van de lange, opgaande golf van de 
konjunktuur. In de komende neergaan-
de lange golf zullen de recessies een 
veel scherper en langduriger karakter 
aannemen dan in de sinds de tweede 
wereldoorlog verstreken tijd. 
Gezien de ervaring opgedaan bij de 
krisis van 1929 en de betere be-
heersing van het monetaire probleem, 
verbonden met de grotere internatio-
nale scdariteit van de kapitalis-
tische staten en het bestaan van 
grotere internationale monopolies 
is het weinig waarschijnlijk dat de 
in de komende periode steeds groter 
wordende recessies de omvang zul-
len bereiken van die van 1929. 

1. Tegen deze mogelijkheid zijn nog 
ditijd de faktoren in het spel die 
wij herhaaldelijk in het verleden 
geanalyzeerd en onderstreept hebben: 
de voortdurende modernizering van 
het produktieapparaat, die gestiriu-
leerd wordt door de toenemende we-
+enschappelijke en technologische 
vooruitgang en die voortdurende in-
resteringen vereist; verscherpte mo- 

Z
polistische struktuur van de eko-
nie  met de specifieke terugslag 

op de prijzen en de markten; budge-
taire, fiscale en monetaire poli- 
iek van de staat ten dienste van 
de monopolies. 

31. Tegen deze mogelijkheid zijn nog 
altijd de faktoren in het spel die 
wij herhaaldelijk in het verleden 
geanalyzeerd 'en onderstreept hebbenY de 
voortdurende modernizering van het 
produktieapparaat, die gestimuleerd 
wordt 'door de toenemende wetenschap-
pelijke en technologische vooruit-
gang en die voortdurende investerin-
gen vereist; verscherpte monopolis-
tische struktuur van de ekonomie met 
de specifieke terugslag op de prijzen e 
en de markten; budgetaire, fiscale en 
monetaire politiek van de staat ten 
dienéte van de monopolies. 
De hierbovengenoemde tendensen zijn 
geen aanwijzingen dat grotere eko-
noniische krisissen niet binnenkort 
zullen komen. 
Het feit, dat deze tendensen blijven 
bestaan, is een indikatie dat de 
tendens naar grote krisissen bestaat. 
De budgetaire, fiscale en monetaire 
maatregelen van de kapitalistische 
staat tea 'dienste van de monopolies 
zijn middelen om een krisis met de 
scherpte van 1929 te voorkomen. 



32. Maar de wisselwerking tussen de 
politieke bewustwording van de jeugd, 
de algemene omstandigheden van de 
arbeidersklasse onder het "neo-ka-
pitajisinelt, en de terugslag van de 
daling, van de onzekerheden en de 
storingen van de ekonomische kon-
junktnur, op die klasse, ook op zijn 
zuiver materieel niveau, is voldoen-
de om de sociale onevenwichtigheid 
in st4nd te houden en te verergeren. 

33. Ddarom bestaat de mogelijkheid, 
zelfs de onvermijdelijkheid van de 
revolutionaire krisis als de Franse 

1968" objektief niet al-
leen in Frankrijk maar evenzeer in 
anderd hoog-ontwikkelde kapitalis-
tische, 

apitalis- 
tisch landen, zoals de Italiaanse 
ttherftt' van dit jaar bewezen heeft. 
34. De faktor die het meest bepalend 
is voor het uitbreken van deze kri-
sissen en vooral voor hun ontwikke-
ling naar de overwinning blijft na-
tuurlijk die van de leiding. 

34a. Wanneer de traditionele, kommu-
nistische en socialistische leidin-
gen zich handhaven, zonder dat ge-
durende de aan de gang zijnde strijd 
zich een nieuwe massa-leiding vormt, 
blijft het gevaar groot dat we tal-
rijke hoog-ontwikkelde kapitalisti-
sche landen zich zien ontwikkelen 
naar "sterke" regimes met inbegrip 
van de vorm van militaire diktatuur 
tinaar Grieks model". 

35. Het probleem van de leiding 
heéft een tweevoudig aspekt: het 
programma, de organizatorische 
struktuur. 

36. De buitengewone teoretische 
waarde van de gebeurtenissen van 
Mei-Juni 1968 in Frankrijk ligt 
onder andere in het feit dat deze 
biezoidere kostbare aanv;ijzingen 
hebben geleverd met betrekking tot 
deze twee vraagstukken. 

37. Al is het altijd gevaarlijk 
zich ten onrechte uitsluitend te 
baseren op én enkele ervaring die 
niet volledig en met sukses ont-
wikkeld is, het is in ieder geval 
mogelijk en noodzakelijk de aanwij-
zingen ui4 o-diepen die door deze 
ervaring zijn verstrekt, de belang-
rijkste.ervaring in Frankrijk sinds 

32. Maar de wisselwerking tussen de 
politieke bewustwording van de jeugd, 
de algemene omstandigheden van de 
arbeidersklasse onder het "neoka 
pitalisme", en de terugslag van de 
daling, van de onzekerheden en de 
storingen van de ekonomische kon-
junktuur, op die klasse, ook op zijn 
zuiver materieel niveau, is voldoen-
de om de sociale onevenwichtigheid 
in stand te houden en te verergeren. 

33. Daarom bestaat de mogelijkheid, 
zelfs de onvermijdelijkheid van de 
revolutionaire krisis als de Franse 
"Mei-Juni 1968" objektief niet al-
leen in Frankrijk maar evenzeer in 
andere hoog-ontwikkelde kapitalis-
tische landen, zoals de Italiaanse 
"herfst" van dit jaar bewezen heeft. 

34. De faktor die het meest bepalend 
is voor de ontwikkeling van deze kri-
sissen naar de overwinning blijft na-
tuurlijk die van de leiding. 

34a. Wanneer de traditionele, kommu-
nistische en socialistische leidin-
gen zich handhaven, zonder dat ge-
durende de aan de gang zijnde strijd 
zich een nieuwe massa-leiding vormt, 
blijft het gevaar groot dat we tal-
rijke hoog-ontwikkelde kapitalistische 
landen zich zien ontwikkelen naar 
"sterke" regimes met inbegrip van 
de vorm van de militaire diktatuur 
"naar Grieks model". 

35. Het probleem van de leiding 
heeft een tweevoudig as-Pekt: het 
programma, de organizatorische 
struktuur. 

36. De buitengewone teoretische 
waarde van de gebeurtenis een van 
Mei-Juni 1968 in Frankrijk ligt 
onder andere in het feit dat deze 
biozondero kostbare aanwijzingen 
hebben geleverd met betrekking tot 
deze twee vraagstukken. 

37. Al is het altijd gevaarlijk zich 
ten onrechte uitsluitend te base-
ren op 69n enkele ervaring die niet 
volledig en met sukses ontwikkeld 
is, het is in ieder geval moge-
lijk en noodzakelijk de aanwij-
zingen uit te diepen die door deze 
ervaring zijn verstrekt, de belang-
rijkste ervaring in Frankrijk sinds 



de Commune van Parijs en in alle 
hoogontwikkelde kapitalistische 
landen sinds de tweede viereldoor-
log,  

8. Voor wat het program betreft 
aat de Franse ervaring zich gb-
taal in de volgende algemene for- 
ule samenvatten; de nieuwe opko-
bende generaties streven naar een 
maatschappij die gekenmerkt wordt 
door een gesocializeerde ekonomie 
onder zelfbeheer, naar een maat-
schappij die in het algemeen van de 
basis tot de top demoatisch zelf-
beheerd wordt op alle terreinen, e-
konomisch, politiek, kultureel. 

39. Vanuit deze konceptie dient het 
nauwkeurige overgangsprogram uitge-
werkt te worden van de strijd voor de 
Revolutie met het oog op deze maat-
schappij. 

4b. Door de Franse ervaring is dui-
dlijk geworden dat het socialis- 
tsch 	dat de hoogontwikkelde 
landen past, in geen enkel opzicht 
op geen enkel gebied dat van een 
biireaukkatisch regime kan zijn. 
wkt anders zou het het gevaar lopen, 
zlfs wanneer de overwinning behaald 
was bijvoorbeeld in een eerste faze 

het teken van een koalitie van 
Arbeidspartijen en Vakbonde onmiddel-
lijk en scherp "gekontesteerd" te 
worden door grote revolutionaire 
massa's. 

41. Zowel voor de effektieve mobi- 
lizatie van deze 	als voor 
de blijvende zege van de Revolutie 
is het noodzakelijk een gedurfd de-
mokratisch program te ontwerpen dat 
zelfs verder gaat dan de bolsje-
wistische ervaring uit de tijd van 
lenin en Trotsky. 

42. En dit geldt zowel voor het 
program als voor de politieke voor-
Lede- organizatie. 

de Commune van Parijs en in alle 
hoogontwikkelde kapitalistische 
landen sinds de tweede wereldoor-
log. 

38.  
Zie einde resolutie. 
baal in de volgende algemene for-
mule samenvatten: de nieuwe opko-
mende generaties streven naar een 
maatschappij die gekenmerkt wordt 
door een gesocializeerde ekonomie 
onder zelfbeheer, naar een maat-
schappij die in het algemeen van de 
basis tot de top demokratisch zelf-
beheerd wordt op alle terreinen, e-
konomisch, politiek, kultureel. 

39. Vanuit deze konceptie dient het 
nauwkeurige overgangsprogram uitge-
werkt te worden van de strijd voor de 
Revolutie met het oog op deze maat-
schappij. 

40. Door de Franse ervaring is dui-
delijk geworden dat het socialis-
tisch "model" dat de hoogontwikkelde 
landen past, in geen enkel opzicht 
op geen enkel gebied dat van een 
bureaukratisch regine kan zijn. 
iant anders zou het gevaar lopen, 
zelfs wanneer de overwinning behaald 
was bijvoorbeeld in een eerste faze 
in het teken van een koalitie van 
Arbeidspartijen en Vakbonden, onmiddel-
lijk en scherp "gekontesteerd" te 
worden door grote revolutionaire 
massa's. 

41. Zowel voor de effektieve mobi-
lizatie van deze massa's als voor 
de blijvende zege van de Revolutie 
is het noodzakelijk een gedurfd de-
mokratisch program te ontwerpen dat 
zelfs verder gaat dan de bolsje-
wistische ervaring uit de tijdvan 
Lenin en Trotsky. 

42. 1-let uit te werken overgangspro-
gram zal in zijn overwegingen moe-
te betrekken, de onder de opkomen-
de generatie levende ideedn, dat 
de direkte strijd voor een zelfbeheer-
de socialistische maatschappij meer 
perspektief biedt dan de traditio-
nele loonstrijd. Anderzijds zal het 
in overweging moeten nemen dat de 
grote massa der arbeiders de strijd 
nog steeds begint voor eisen die met 
zijn levensniveau samenhangen en dat 
hij pas in revolutionaire of pre-re-
volutionaire situaties tot het stel- 



43. Op..ekcncmisch gebied ne het 
prog-am niet het aan de staat trek-
ken van de voornaamste produktie-
middelen aanbevelen, maar aan hun 
SOCI..LIZATIE, dat wil zeggen hun 
demokratisch zelfbeheer (en niet 
alleen de kontrole erover) door het 
geheel van hun arbeiders. 

44. De socializatie van dc produktie-
middelen zou niet vanaf het begin 
algemeen kunnen zijn. Hij moet zich 
verder uitbreiden neermate de ont-
wikuiing van de produktie1achten, 
van het kuitureel niveau en van de 
nond'ale uitbreiding van de Revolh- 

len van hogere eisen overgaat en dat 
deze arbeidersnassa onder de invloed 
ver de traditionele arbe dersorgani-
zaties - die hij tot nu toe als-zijn 
leiding erkent --slechts voor een ge-
ring deel rrcipihie etacu stelt 
maar in een zeer groot aantal geval.. 
ien nog genoegen neemt mei loon-
en andere sociale eisen, die veruit 
gaan boven hetgeen de traditionele 
arbeidersorguniaties wenselijk ach-. 
ten. 
Een van de voorrimemste taken. von  
een overgangsprogram. 	 derrnm -moe- . 
ten zijn de verbinding te leggen tus-
sen de groeiende revo:Lutionaire men-
taliteit, van de jongeren en het be--. 
grip van de arbeiders voor.ie nkod-
zaak van organizatie. 
De eisen van een cvergsagsprogrn zul 
len aan moeten knopen bij de eisen 
van de dagelijkse strijd van dc ar-
beidersklasse en zal deze eisen Tnne-
ten opvoeren, tot het niveau van.ei-
een die de strijd voor een werkelijk 
demokratisehe .aocialiati so} maat-
schappij aan de orde stellen. 

43. Op ekonomisch terrein moet een" 
duidelijk onderscheid gemaakt wor-
den tussen: 
a) de uiteindelijke kommunistische 
aischappij, waarin het afsterven 

van de staat voltooid is. 
Deze maatschappij is gebaseerd o 
het principe: ieder naar zijn kunnen, 
ieder naar zijn behoefte. 
b) de lageren socialistische faze, 
waarin de produkt iemid dien in han-
den van de gemeenschap zijn, dat wil 
zeggen in handen van de arbeidersklas-
se als geheel en het principe geldt: 
gelijk loon voor gelijke arbeid. 
Het begin van deze periode, en mede 
afhankelijk van de mate waarin de 
revolutie zich geografisch 
breidt zal voor de minder ontviik-
kelde landen lang ieren. De duur 
hangt af van de geograifische uit-
brdding van de revolutie; in deze 
faze is er naast de socialistische 
sektor een sektor van markt ekonomie.. 

44. iîaarmate de ontvrihieling van de 
maatschappij het moge ijk maakt zui-
len de andere produktiemiddelen op 
hun beurt gesocializeerd worden. 

Socializatie wil zeggen dat het ei- 



ie, het socializeren van bepaalde 
ektoren in de ekonomie toelaat, 

Izodat zowel een betere ekonomische 
als sociale rentabiliteit van deze 
sektoren verzekerd wordt. 

45. Meer in het biezonder op land 
bouwgebicd zou de te volgen algeme-
ne politiek zijn om ie grote kapi-
talistische landbouwbedrijven te so-
cializeren en om door een degelijke 
materible en technische hulp van de 
Staat de koöperatieve hergroepering 
van het kleine landbouwbezit aan te 
moedigen. 

46. Ecn soortgelijke lijn dient te 
worden gevolgd net betrekking tot 
het handwerk, de handel, de kleine 
industrie. 

47. De noodzakelijke planning van de 
gesocializeerde ekonomie moet zich 
dialektisch verstaan met de markt 
en demokratisch met het zelfbeheer. 

46. Op politiek terrein moet het 
program het politieke zeifbelieer op 
alle niveaus aanbevelen, lokaal, ge-
meentelijk, regionaal, nationaal, 
federatief en konfederatief. Het po-
litiek systeem van het demokratisch 
socialisme stelt bovendien het recht 
op een meer-partijen systeem binnen 
het kader van de socialistische le-
galitet in de grondwet vastgelegd 
en het volledig recht op vergadering 
van ieder aard, de -vrijheid van me-
ningsuiting, enz. binnen die grond-
wet. Het schrijft de onafhankelijk-
heid van de partijen voor, van de 
vakbonden, van de pers, van de in-
formatiemedia, ten opzichte van de 
Staat, en evenzo de onafhankelijk-
heid van de vakbonden en informatie-
media -ten opzichte van de heersende 
politieke meerderheidsorganizatie. 

gendom van de produktiemiddelen 
en daarmee de beschikking over de 
produktiemiddelen in handen komt 
te liggen van de gezamenlijke ar-
beidersklasse. Ditzelfde geldt ui-
teraard voor de produkten. De maat-
schappij als geheel bepaalt dus de 
aard en de hoeveelheid van de produk-
tie. 
In de gesocializeerde sektor zal het 
beheer van deze produktiemiddelen 
moeten liggen bij de producenten zelf. 
In de nog niet gesocializeerde sektor 
zal getracht moeten worden een zo 
breed mogelijke Arboiderskontrole te 
verwezenlijken. 

45. Meer in het biezonder op land-
bouwgebied zou de te volgen algeme-
ne politiek zijn om de grote kapi-
talistische landbouwbedrijven te so-
cializeren en om door een dergelijke 
matenIle en technische hulp van de 
Staat de koöperatieve hergroepering 
van het kleine landbouwbezit aan te 
moedigen. 

46. Een soortgelijke lijn dient te 
worden gevolgd met betrekking tot 
het handwerk, de handel, de kleine 
industrie. 

47. De noodzakelijke planning van de 
gesocializeerde ekonomie moet zich 
dialektisch verstaan met de markt en 
demokratisch met het zelfbeheer, en 
onder leiding en voortdurende kon-
trole staan van de demokratisch ge-
kozen organen van de arbeiders-
staat. 

46. Op politiek -terrein moet er op 
alle trappen, lokaal, gemeentelijk, 
regionaal, nationaal, federatief en 
kor ±'eieratief een systeem bestaan, 
waarbij de gekozen vertegenwoordigers 
door hen die hen gekozen hebben on-
middellijk terugroepbaar zijn. Het 
recht toi het vormen van meerdere 
partijen zal erkend moeten zijn, 
voor alle partijen die de socialis-
tische basis van de maatschappij aan-
vaarden, met inbegrip van het zelfbe-
heer van de ekonomie en dc deniokra-
tische organizatievorm van de partij 
gebaseerd op de diktatuur van het 
proletariaat als politieke uitdruk-
king van de staatsvorm. 
Alle arbeiders zullen het recht op 
vrije vorming van organizaties op 
teder terrein op genoemde basis 
moeten hebben. 



De vakverenigingen zal niet alleen 
het onbeperkte recht gegeven moeten 
zijn om voor de belangen van de ar-
beiders op te komen. Ook de midde-
len daartoe zullen de vakbeweging 
niet onthouden mogen zorden. Onder 
deze middelen behoort ook het sta-
kingsrecht te vallen, een recht dat 
alle arbeiders toekomt. 
Dit houdt de absolute onafhankelijk-
heid van de partijen, de vakbewegin-
gen en alle ar•cJere arheiderorganiza-
ties ten opzichte van de staat in 
en tevens het recht van deze orga-
niza-uieo over eigen pers en publi-
katiemedia te beschikken. 
De staat zal daarenboven haar pers-
en informa-tiernedia ter beschikking 
moeten stellen van alle organiza-
ties die recht hebben in het systeem 
te funktioneren, terwijl de leiden-
de politieke partij zijn pers en in-
formatiemedja ter beschik-kin van 
tendensen in deze partij zal moeten 
stellen. 

49. In het algemeen eist het op kul-
tureel en sociaal gebied behalve on-
afhankelijkheid en autonomie ten op-
zichte vn de staat en de heersende 
politieke meerderheidsorganizatie, 
het zelfbeheer van de verschillende 
sociale.  diensten (onderwijs, gezond-
heid, woning, stadsplanning, vrije 
tijdsbesdeding, enz) op ieder niveau 
door de werklieden en konumenten. 
De fundamentele gedachte van het re-
gime isom op alle niveaus het di-
rekte beheer van de maatschappij 
door deproducenten en burgers te be-
vorderen, en geen bevoorrechte groe-
pen in het leven te roepen die door 
volmacht dit beheer overnemen. 

50. Dit houdt onder andere in dat 
VANAD HET BEGIN een werkelijke poging 
moet worden gedaan om geleidelijk de 
volgende principes toe te passen: de 
beloning van het werk op basis van 
de door ieder geleverde arbeid, dat 
wil zegen van zijn individuele en 
kollektieve bijdrage aan de gepro-
duceerderijkdommen, of het materi-
ele ekwivalent van de geleverde so-
ciale dinsten (i), de voortdurende, 
politieke, algemene en beroeps-on-
derwijsvan de arbeiders om voort-
durend de afstand tussen de kultu--
reel bevoorrechten en de basis van 
direkte producenten en burgers te 

49. Op kultureel gebied zal er naast 
een algemene taak voor de organen 
die daarvoor aangewezen zijn en die 
onder beheer van gekozen organen moe-
ten staar., de mogelijkheid moeten zijn 
tot vrije expressie van iedereen. 
De grondtendens zal moeten zijn dat 
de middelen tot deze Vrije expressie 
op lmltureel en artistiek gebied 
- kollehtief en indiriduesiJ ter 
becbikid. v:n in r'en worden ge-
ssold. chievor bnodide midde-
len - die ruimer gegeven kunnen wor-
den naarmate cle ekoncmische ontwik-
keling vordert - en de kontrole over 
de verdeling van deze middelen zul-
len op zodanige wijze geregeld moe-
ten worden dat het ontstaan van be 
ycorrcbte 1 s.cn vo:skomen wordt. 

50. Er zal gestreefd moeten worden 
de beloning voor de arbeid en de 
diensten te laten geschieden op ba-
sis van de tijd aan deze arbeid en 
diensten besteed. 
Deze basis zEi bepaald moeten wor-
den door de totale in de maatschap-
pij geleverde in socialistische zin 
produktieve arbeidstijd te vermin-
deren mei de tijd die nodig is om 
het ekwivalent te prodceren voor: 
a. hei benodigde levensonderhoud 
- in de ruimste zin van het woord 
van degenen die geen produktief 
werk neer doen of nog niet doen en 
van hen die cnproduktie: werk doen. 



verninderen (2). 

(i) Door dit principe toe te passen 
schaft men effektief het loon af en 
beloont men de arbeid op de T1recht-
vaardigst&' wijze, dat wil zeggen de 
meest mogelijke gelijke gedurende de 
overgangsperdiode van kapitalisme 
naar socialisme. Pat betreft de te-
genwerping hoe men het door ieder 
geleverde werk moet waarderen - dit 
is een technisch vraagstuk dat door 
de demokratische beslissingen van 
ieder arbeidskollektief en de vak-
boiden geregeld moet worden. In wer-
kelijkheid blijft slechts het pro-
bleem over van de enkele "specialis-
ten" die een dergelijk beginsel niet 
zouden aanvaarden en die men toch 
nodig zou hebben. Het geval van der-
gelijke H speciaiisten I zou men kunnen 
oplossen door hun diensten te laten 
F9.EN door de kollektieve "onderne-
mer" van de zelfbehoerde ondernemin-
gen, of van een of ander zeifbeheerde 
sociale dienst- 
(2) 

ienst
(2) kat een radikale hervorming van 
het onderwijs veronderstelt, dat 
PERLiNEiTT zou moeten zijn en in ie-
ders dagelijkse maatschappelijke ar-
beidstijd inbeepen en beloond. 
Dat wil zeggen de beloonde dagelijk-
se maatschappelijkê arbeidstijd zou 
ZOWEL het eigenlijke produktieve 
werk omvatten als de aan het onder-
wijs bestede tijd. 

51. De waarachtige "kultumele revo-
lu'tiell zou bestaan in het VAIIkk FUT 
BES-IN ernstig deze taak nastreven. 

52. Noodzakelijkerwijs is de over-
angsmatschappi gédurendé eer- t'   

lange periode een maatschappij waar-
in socialistische ekonomische vor-
men en ekonomische vormen uit de mo-
netaire en marktekononiie naast elkaar 
bestaan. 

5. Dit moet niet worden beschouwd 
als een onvermijdelijk kwaad, maar 
als een fundamenteel kenmerk van de 
wrkelij1:e, konkrete overgang van 
het kapitalisme naar het voltooide 
scialisme. 

54. De ekonomische politiek van de 
overgangsperiode is in grote lijnen 
die van een 11dB, gekontrolecrd door 
de Planning en het oel±beheer. 

55. De bewuste politieke macht van 
de klasse, tot hitdrukuing komend 

zijn vanaf de basis zelfbeheerde 
organizatie, treedt zodanig op dat 

b. de gratis diensten en goederen wel-
ke aan de gemeenschap of aan de leden 
van de gemeenschap worden geleverd. 
c. de goederen die nodig zijn om de 
produktie te verhogen (akkumulatie-
fonds) volgens de richtlijnen van 
het plan. 
In werkelijkheid blijft slechts het 
probleem over van de specialisten die 
een dergelijk beginsel niet zouden 
aanvaarden en die men toch nodig zou 
hebben.. Het geval van dergelijke spe-
cialisten zou opgelost kannen worden 
door hun diensten te laten huren door 
de zeifheheerde ondernemingen of door 
de diensten die onder de kuntrole van 
de staat werken. Hun loon zal dan e-
veneens in mindering moeten komen van 
de totaal beschikbare teverdelen ar-
beidstijd en omgerekend moeten worden 
in arbeidsuren welke tegen het nor-
maal geldende loon betaald worden. 

51. De waarachtige "kalturele revo-
lutie zou bestaan in het VÂ1'LP aT 
BEGIN ernstig deze taak nastreven. 

52. Noodzakelijkerwijs is de over-
gangsmaatschappij gedurende een 
lange periode een maatschappij waar-
in socialistische ekonomische vor-
men en ekonomische vormen uit de mo-
netaire en marktekonomie naast el-
kaar bestaan. 

55. Dit moet niet worden beschouwd 
als een onvermijdelijk kwaad, maar 
als een fundamenteel kenmerk van de 
werkelijke, konkrete overgang van 
het kapitalisme naar het voltooide 
socialisme. 

54. De ekonomische politiek van de 
overgangsperiode is in grote lijnen 
die van een DEI, gekontroleerd door 
de Planning en het Zelfbeheer. 

55. De bewuste politieke macht van 
de klasse, tot uitdrukking komend 
in zijn vanaf de basis zelf'beheerde 
organizatie, treedt zodanig op dat 



hij een. snellere ontwikkeling van 
de gesocializeerde sektor van de eko-
nomie veFzekert, die steeds meer de 
ekonomisch heersende wordt en dat hij 
de van nature anti-socialistische 

che krachten nauwkeurig kon- 
zonder deze willekeurig en 

voortijdig te onderdrukken. 

56. Vandaar het lT63r alles kapitale 
belang van de opbouw van een werke-
lijk demp1atische politieke macht 
van de klasse. Bij afwezigheid van 
een dergelijke globale konceptie van 
de overgangsperiode is het alterna-
tief de onvermijdelijke instelling 
van een rbureauImatische  diktatuur 
die berust op de geforceerde algeme-
ne over racht van de ekonomie in han-
den van de staat, zijn gedwongen for-
mele planning en zijn gecentrali-
zeerd uitsluitend administratief be-
heer. 

57. Een dergelijke algemene rich-
ting voor het program en vooral de 
verwezenlijking ervan vereist het 
bestaan van een adekvjate politieke 
voorhoede-organizatie. 

58. Het gehele probleem van een 
nieuwe type revolutionair politie-
ke organizatie zou de aanpassing zijn 
aan de nieuwe historische aanwijzin-
gen en eisen in de hoogontwikkelde 
landen 

59. Eris geen sprake van de nood-
zaak van een dergelijke organizatie 
in diskussiè te stellen, of de his-
torische waarde van de bolsjewisti-
sche Partij volgens Lenin. 

hij een snellere ontwikkeling van 
de gesocializeerde sektor van de ek-
nie verzekert, die steeds meer de 
ekonomisch heersende wordt en dat hij 
de van nature anti-socialistische 
ekonomische krachten nauwkeurig kon-
troleert, zonder deze willekeurig en 
voortijdig te onderdrukken, 

56. Vandaar het v66r alles kapitale 
belang van de opbouw van een werke-
lijk demoim'atische politieke macht 
van de klasse. Bij afwezigheid van 
een dergelijke globale konceptie van 
de overgangsperiode is het alterna-
tief de onvermijdelijke instelling 
van een bureauia'atische diktatui,,r 
die berust op de geforceerde algeme-
ne overdracht van de ekonomie in han-
den van de staat, zijn gedwongen for-
mele planning en zijn gecentrali-
zeerd uitsluitend administratief be-
heer. 

57. Een dergelijke algemene richting 
voor het program en vooral de ver-
wezenlijking ervan vereist het be-
staan van een adekwate politieke 
voorhoede-organizatie. 

58. De politieke voorhoede zal qua 
organizatievorm en taak aangepast 
moeten zijn aan de biezondere om-
standigheden welke gelden voor het 
gebied waarin hij werkt. 

59. De revolutionair-marxistische 
partij, die gebaseerd is op het prin-
cipe van het demokratisch centralis-
me, die een internationale vorm heeft 
cia gebaseerd is op de besluiten van de 
vier eerste kongressen van deflle 
Internationale en de vervolgens door 
de revolutionaire beweging opgeda-
ne ervaringen, heeft historisch be-
wezen dat hij de Qrganizatievorm is, 
die de taak vervult leiding te ge-
ven aan de revolutie en de voorberei-
ding ervan en die leidt tot de machts-
greep van het proletariaat in alle 
landen. 
In deze internationale partij, zullen 
de opvattingen 6mtrent 
de meest ge'digende organizatievorni 
en strategie van de nationale sek-
ties gebaseerd zijn op de specifieke 
omstandigheden in elk land. 
Er zullen garanties moeten zijn te-
gen een overheersing van de Inter-
nationale door partijen van de lan-
den, waarin de machtsgreep heeft 
plaatsgehad. 

ekonomis 
trol eert 



60. Wat nu, in het licht van een 
zeer rijke ervaring, ter sprake is, 
is een opnieuw definiëren van de 
rol en werking van die organizatie. 

61. Kategorisch dient verworpen te 
worden iedere verfraaiing van de rol 
van de Partij opgevat als beperkte, 
gesloten organisatie van een elite 
die zich aanwent om zich voor de 
klasse in de plaats te stellen, haar 
te "leiden" en te besturen uit haar 
naam door zichzelf min of meer blij-
vend de macht van de klasse te dele-
geren, zich dus met de "arbeiders" 
Staat te verwarren, de Vakbonden en 
alle massaorganizaties en - instel-
lingen te onderwerpen. 

62. De revolutionaire politieke 
voorhoedeorganizatie heeft slechts 
tot doel de klasse haar rol volledig 
te helpen spelen door de voornaam-
ste catalysator en bondgenoot te 
worden van de d€mokratische kreatie-
ve aktiviteit van de klasse. 

63? Door haar hoge ideologische en 
praktische niveau speelt de revolu-
tionaire politieke voorhoedeorgani-
zatie haar rol binnen de klasse en 
oranizaties en organen door middel 
waarvan zich de kreatieve demokrati-
sche aktiviteit openbaart. 

64. Maar opdat de revolutionaire po-
litieke voorhoedeorganizatie dit ka-
rakter verkrijgt, is nodig dat hij 
zelf op de meest ö.émokratische wijze 
getrLktureerd is.-voortdurend zich 
inspant om het ideologisch en. poli-
tiek niveau van al zijn leden te. 

60. Wat nu, in het licht van een 
zeer rijke ervaring, ter sprake is, 
is een opnieuw definiëren van de 
rol en werking van die organizatie. 

61. Kategorisch dient verworpen te 
worden iedere verfraaiing van de rol 
van de Partij opgevat als beperkte, 
gesloten organizatie van een elite 
die zich aanwent om zich voor de 
klasse in de plaats te stellen, haar 
te "leiden" en te besturen uit haar 
naam door zichzelf min of meer blij-
vend de macht yan de klasse te dele-
geren, zich dus met de-"arbeiders" 
Staat te verwarren, de Vakbonden en 
alle massaorganizaties en - instel-
lingen te onderwerpen. 

62. De revolutiona4xe partij heeft 
tot taak als voorhoede de arbeiders- 
klasse te leiden in haar strijd voor 
de verovering van de macht. Hij zal 
steeds bereid moeten zijn met ande- 
re socialistische partijen en groe- 
peringen samen te werken. Indien 
overeenstemming kan worden bereikt 
met de verschillende samenwerkende 
socialistische partijen en groepen 
over de voornaaste socialistische 
doelstellingen, zal hij een fusie 
moeten bewerkstelii..gen. 
In een pre-revolutionaire situatie 
zal deze partij, indien hij erken- 
ning heeft weten te verwerven, tot 
massa-partij of in ieder geval tot 
partij met massa-aanhang kunnen uit- 
groeien. Daardoor zal hij zonder 
zich met de klasse te identificeren 
het hoogste bewustzijn van de klas- 
se kunnen vormen, zijn historische 
belangen vertegenwoordigen, de poli- 
tiek van de klasse uitwerken en hem 
in de strijd om de macht en voor 
het socialisme opvoeden en oriënte- 
ren en leiden.(62a. zie einde resolutie) 

63. Door haar hoge ideologische en 
praktische niveau speelt de revolu-
tionaire politieke voorhoedeorgani-
zatie haar rol binnen de klasse en 
de oranizaties en organen door middel 
waarvan zich de kreatieve demokrati-
sche aktiviteit openbaart. 

64. Maar opdat de revolutionaire po-
litieke voorhoedeorganizatie dit ka-
rakter verkrijgt, is nodig lat hij 
zelf op de meest demokratiche wijze 
gestruktureerd is, voortdurend zich 
inspant om het ideologisch en poli-
tiek niveau van al zijn leden te 



verhogen, en nadrukkelijk en in de 
praktijk het recht erkent op ideo-
logische tendens binnen zijn rijen 
en op demokratische en ook openba-

diskussie over alle zaken 
specifieke gevaren met zich 

me ebrangen 

65. De absoluut noodzakelijke disci-
pline in de revolutionaire aktie te-
gen de aan de revolutie vijandige 
krachten zal veeleer het gevolg zijn 
van het hoge niveau van de organiza-
tie en van haar waarlijk demokrati-
sche werking, dan van beperkende sta-
tutaire bepalingen. 

66. Ândezijds bestaat in geval van 
belangribke en blijvende politieke 
meningsverschillen tussen de ver-
schilleh&e tendensen waarin zich de 
revolutibnaire politieke voorhoede-
organizatie zou kunnen onderscheiden, 
HET RECHT OM ZICH ORGAIIIZATORISCH AP 
TE SCHEIDEN EN BEU AFZONDERLIJKE ORGA-
NIZATIE 2E STICHTEN. 

67. In de revolutionaire aktie wordt 
de eenheid niet hersteld door een po-
ging het leiderschap van 99n enkele 
organizatie of tendens van de arbei-
dersbeweging op te leggen, maar door 
de insteling van REVOLUTIONAIRE 
RADEN waarin alle tendensen vertegen-
woordigd zijn en dus van het nauw-
keurige en demokratische politieke 
gezicht van de klasse op een gegeven 
tijdstip. 

68. Door een dergelijke demokratische 
procedure aan te nemen, in ieder 
geval te vergemakkelijken, zal het 
mogelijk zijn grotere revolutionaire 
voorhoedekrachten te hergroeperen, 
mogelijk binnen 4n enkele demokra-
tische organizatie. 

verhogen, en nadrukkelijk en in de 
praktijk het recht erkent op ideo-
logische tendens binnen zijn rijen 
en op demokratische en ook openba-
re vrije diskussie over alle zaken 
die geen specifieke gevaren met zich 
meebrengen. 

65. De absoluut noodzakelijke disci-
pline in de revolutionaire aktie te-
gen de aan de revolutie vijandige 
krachten zal veeleer het gevolg zijn 
van het hoge niveau van de organiza-
tie en van haar waarlijk demokrati-
sche werking, dan van beperkende sta-
tutaire bepalingen. 

66. Anderzijds bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid in geval van belangrij-
ke en blijvende politieke menings-
verschillen tussen de verschillende 
tendensen waarin zich de revolutio-
naire politieke voorhoe deorganizatie 
zou kunnen onderscheiden. 

67. Ir de revolutionaire aktie zal 
de eenheid tot stand gebracht moe-
ten worden door aamenwerking van 
organizaties voor beperkte en verde-
re doeleinden. De revolutionaire 
partij zal moeten trachten deze een-
heid te bewerksiellingen door diskus" 
sies aan de basis van alle organiza-
ties en door overleg met de leidin-
gen van deze organizaties. 
Indien mogelijk zal getracht moeten 
worden de organizaties als geheelbasis 
en leiding - tot deze samenwerking te 
bewegen teneinde geen verwarring 
en versplintering in arbeidersorga-
nizaties te weeg te brengen. Bij wei-
gering van de leiding zal de revolu-
tionaire partij zich uitsluitend tot 
de basis moeten richten. 

68. Het proces van hergroepering 
zal tot stand moeten komen door het 
aankweken van het bewustzijn, dat 
slechts de vorucing van organizaties 
de mogelijkheid tot het slagen van 
de revolutionaire strijd biedt en 
dat het de plicht is van alle oude en 
nieuwe revolutionaire krachten zich 
te verenigen tot een revolutionair-
macistische partij, die in staat is 
zijn historische taak te vervullen. 

re Vrije 
die geen 



69. Ieder ander procgdg loopt het ge-
var de versnippering van avant-
garde in een veelheid van mini-groe-
pjes in stand te houden, waarvan het 
politieke en organizatorische sekta-
risme en obstakel blijkt voor de 
vorming van de revolutionaire massa-
leiding. 

70. De problemen van de demokratize-
riig en de omverwerping van het bu-
reaukratische regime in de meest 'ont-
wflcelde Arbeidersstaten moet in vrij-
wel identieke termen gesteld worden. 

71. Tengevolge van de door hen be-
reikte ekonomische en kulturele voor-
uitgang en in de huidige internatio-
nale revolutionaire kontekst, kende 
het proces van de "Politieke Revolu-
tiJd" dat wil zeggen de demokratizering 
van het, politiek systeem en de geboor-
te van een vzaarachtige'socialistische 
clemokratie met de gevolgen die dat 
op ieder gebied met zich meebrengt, 
eeh nieuwe hogere faze. 

72. Het is niet toevallig dat dit 
proces zich v66r alles met biezonde-
re kracht in de hoogstontwikkelde 
Arbeidersstaten manifesteert: 
Tcjecho-Sloviakije, Oost-Duitsland, 
dé Sowjet-Unie zelf. 

7. De Tsjechoslowaakse ervaring is 
in zeker opzicht de tegenhanger van 
.d 	Frans eLvanMei-Jmi 1968. 

74. Hij geeft teoretisch gezien zeer 
kcstbare aanwijzingen over de algeme-
ne lijnen van de in deze landen te 
vrwezenhijken "Politieke Révolutie" 

69. De politieke partij, die leiding 
wil geven aan deze strijd moet in zijn 
organizatorische vorm anti-bureaukra-
tisch zijn en hij moet in zijn akties 
aanknopen enerzijds bij het idee van 
zelf-organiza-Lie, dat bij de jongeren 
leeft en aan de andere kant bij de 
behoefte aan partij-organizatie. 
In zijn funktionering, in zijn orga-
nizatie en in zijn akties moet hij 
deze twee principes toepassen. 
In zijn proces van tot-stand-koning 
en in zijn verdere ontwikkeling zal 
de revolutionaire partij moeten 
trachten jonge revolutionaire krach-
ten wit alle bestaande en komende 
basis-organizaties, de vakbonden en 
aktiekomitees te rekruteren en in 
het partijvormingsproces te betrekken-.-
Dit proces kan al naar de omstandig-
heden, verschillen in ieder land an-
dere vormen aannemen. 

70. De problemen van 'de demokratize-
ring van de omverwerping van het bu-
reaukratisch regime in de meest ont-
wikkelde Arbeidersstaten moet in vrij-
viel identieke termen gesteld worden. 

71. Tengevolge van de door hen be-
reikte ekonomische en kulturele voor-
uitgang en in de huidige internatio-
nale revolutionaire kontekst, kende het 
proces van de "Politieke Revolutie" 
dat wil zeggen de afzetting van de 
bureaukratie als leidende groep en 
het opnieuw in handen brengen van de 
staatsmacht aan het proletariaat door 
middel van de demokratizering van het 
politiek systeem en de geboorte van 
een waarachtige socialistische demo-
kratie met de gevolgen die dat op 
ieder gebied met zich meebrengt, een 
nieuwe hogere faze. 

72. Het is niet toevallig dat het be-
vrijdingsproces, dat tot de politieke 
revolutie moet leider zich v66r alles 
met biezondere kracht in de hoogst-
ontwikkelde Arbeidersstaten manifes-
teert: Tsjecho-lowakije, Oost-Duits-
land, de Sowjet-Unie zelf. 

73. De Tsjechoslowaakse ervaring is 
in zeker opzicht de tegenhanger van 
de Franse van Mei-Juni 1968. 

74. Hij geeft teoretisch gezien zeer 
kostbare aanwijzingen over de algemene 
lijnen van, de in deze landen te verwe-
zenlijken "Politieke Revolutie". 
In deze geest dat de zwakten van de 
politieke ontwikkeling in Tsjecho-Slo-
viakije geen politieke partij die lei- 



75. Zeifbeheerde, gesocializeerde eko-
nomie, een vanaf de basis op ieder ge-
bied zelfeheerde maatschappij, recht 
op politik meerpartijensysteem in 
het kader van de grondwettelijke le-
galiteit demokratische politieke 
voorhoedeorganizatie gescheiden van 
de Staat en met erkenning van het 
recht op tendens en zich tot doel 
stellend qe klasse te helpen zelf 
direkt dernaatschappij te beheren; 
al deze ideeèn hebben een duidelijke 
bevestigirig gekregen, ook bij de his-
torische ebeurtenissen die de Tsjecho 
T sj echoslpwaakse vernieuwing  teken-
den. 

76. Andere belangrijke ideeën van 
onze tedns vonden er hun bevesti-
ging. 

77. In het biezonder dat over de 
struktureel heterogene samenstelling 
van de bureaukratie, die onder druk 
van de massa's en de eisen die voort-
komen uit de verhoging van het eko-
nomisch eh kultureel niveau zich 
noodzakeljk gaat onderverdelen in, 
schematisch gesproken een" stalinis-
tisch't rehts, een centrum, en een 
liberaal 1inks" 

ding geeft; geen juist begrip van de 
bureaukratische positie van Dubcek-
richting; geen systematisch werk in de 
Kommunistische Partij gericht op de 
vorming van een revolutionair-marxis-
tische partij; het ontstaan van natio-
nalistische tendesen (iIasaryk-kultus, 
enz.); het uiten van burgerlijk libe-
rale aspiraties naar hervorming tot 
een soort markt-ekonomie) en ook in 
Frankrijk (de contra-revolutionaire rol 
van de bureaukra-tie van de PCF en de 
CG-T in verband met die van de USSR; 
de afwezigheid van een politieke lei-
ding, van een revolutionaire partij) 
de afwezigheid van een revolutionaire 
leiding en van een revolutionaire 
partij des te meer doen gevoèlen. 

75. Zel±'beheerdo, gesocializeerde eko-
nomie, een vanaf de basis op ieder ge-
bied zelfbeheerde maatschappij, recht 
op politiek meerpartijensysteem in 
het kader van de grondwettelijke le-
galiteit, demokratische politieke 
voorhoedeorganizatie gescheiden van 
de Staat en met erkenning van het 
recht op tendens en zich tot doel 
stellend de klasse te helpen zelf 
di-rekt de maatschappij te beheren; 
al deze ideeën hebben een duidelijke 
bevestiging gekregen, ook bij de his-
torischegebeurtenissen die de 
Tsjechoslowaaks-- "vernieuwing" teken-
denhoewel het idee van de autoges-
tien - dat nog niet ten volle in dit 
land kon doorgedrongen zijn - dik-
wijls verward werd met "marktekono-
mie en aspiraties van ekonomisehe 
eenheden om niet alleen de produktie 
te BEHM, maar ook om over de op-
brengsten van de produktie van deze 
eenheden door de producenten te laten 
BESCHIKKPN. 

76. Andere belangrijke iciee'èn van 
onze tendens vonden er hun bevesti-
ging. 

77.In het biezonder dat over de struk-
tureel heterohene samenstelling van 
de bureaukratie, die onder druk van 
de massa's en de eisen die voortkomen 
uit de verhoging van het ekonomisch 
en kultureel niveau, zich noodzake-
lijk gaat onderverdelen in, schema-
tisch gesproken, een " stalinistisch't  
rechts, een centrum, en een liberaal 
" links" 



78. In liet merendeel der ontwikkel-
de "Volksdemokratien": Tsjecho-
Slowakije, Oost-Duitsland, Polen, 
Hongarije, Joegoslavi'd, is de li-
berale tendens wezenlijk 0±' poten-
tieel op lange termijn de machtig-
ste. 

79. Zijn verzet tegen de eigenlijke 
ste,linistische" vleugel is reel, 
geenszins een eenvoudig Ilmaneuver11  
pm het politieke overleven te ver-
zekeren en kan in bepaalde gevallen 
extreme vormen aannemen wanneer het 
airek-t o± indirekt steun zoekt bij 
e massa's. 

O. Dit verschijnsel is overduidelijk 
in het tekenende Tsjechoslowaakse ge-
val, want het gaat niet om een natio-
naal en konjunktureel gelokalizeerd 
verschijnsel, maar om een algemene ten-
dens binnen de bureaukratie in de Ar-
beidersstaten, die de hogere faze 
Weerspiegelt waarin een zeker aantal 
ervan reeds is gekomen. 

81. Deze tendens bestaat, ook in de 
Sowjet-Unie, ondanks de nog altijd 
beer grote last van de "stalinisti-
sche" tendens, die zijn kracht put 
uit de macht verkregen door de cen-
tralistische rol van de Staat die door 
e Partij wordt beheerst en door de 

rol van het leger. 

2. De laag in de bureaukratie die is 
samengesteld uit Partij "politici" 
en direkte vertegenwoordigers van 
het Leger, is de meest konservatie-
ie en verzet zich hevig niet alleen 
tegen de massa's, maar ook tegen de 
bureaukratische lagen van de weten-
schappelijke, literaire en artistie-
ke intelligentia en de ekonomische 
bureaukratie van de tehhnocraten. 

83. De scherpe vorm die het konflikt 
tussen de vrijwel volledig Tsjechi-
sche bureaukratie en de Russische 
bureaukratie heeft aangenomen gaat 
niet alleen terug op hevige tegen-
stelling van twee nationale bureau-
kratien, maar ook van twee verschil-
lende groepen in de bureaukratie; 
de Tsjechische bureaukratie die met 
steun van de massa's de konservatieve 
Tsjechische "stalinistische" vleu-
gel uitschakelde - en de Russische 
bureaukratie die voorlopig door haar 
meest "stalinistische" vleugel wordt 
beheerst. 

78. In het merendeel der ontwikkel-
de "Volksdemokratie'ên: Tsjecho-
Slowakije, Oost-Duitsland, Polen, 
Hongarije, Joegoslaviè, is de li-
berale tendens wezenlijk of poten-
tieel op lange termdnn de machtig-
ste. 

79. Zijn verzet tegen de eigenlijke 
"stalinistische" vleugel is reëel, 
geenszins een eenvoudige "mfleuver" 
om het politieke overleven te ver-
zekeren en kan in bepaalde gevallen 
extreme vormen aannemen wanneer het 
direkt of indirekt steun zoekt bij 
de massa's. 

80. Dit verschijnsel is overduidelijk 
in het tekenende Tsjechoslowaakse ge-
val, want het gaat niet om een natio-
naal en konjunktureel gelokalizeerd 
verschijnsel, maar om een algemene ten-
dens binnen de bureaukratie in de Ar-
beidersstaten, die de hogere faze 
weerspiegelt waarin een zeker aantal 
ervan reeds is gekomen. 

81. Deze tendens bestaat, ook in de 
Sowjet-Unie, ondanks de nog altijd 
zeer grote last van de "stalinisti-
sche" tendens, die zijn kracht put 
uit de macht verkregen door de cen-
tralistische rol van de Staat die door 
de Partij wordt beheerst en door de 
rol van het leger. 

82. De laag in de bureaukratie die is 
samengesteld uit Partij "politici" 
en direkte vertegenwoordigers van 
het Leger, is de meest konservatie-
ve en verzet zich hevig niet alleen 
tegen de mssa's, maar ook tegen de 
bureaukratische lagen van de weten-
schappelijke, literaire en artistie-
ke intelligentia en de ekonomische 
bureaukratie van de technocraten, 

83. De scherpe vorm die het konflikt 
tussen de vrijwel volledig Tsjechi-
sche bureaukratie en de Russische 
bureaukratie heeft aangenomen gaat 
niet alleen terug op de hevige tegen-
stelling van twee nationale bureau-
kratieën, maar ook van twee verschil-
lende groepen in de bureaukratie; 
de Tsjechische bureaukratie die met 
steun van de massa's de konservatieve 
Tsjechische "stalinistische" vleu-
gel uitschakelde - en de Russische 
bureaukratie die voorlopig door haar 
meest "stalinistische" vleugel wordt 
beheerst. 



84. Vanili't dit gezichtspunt is de 
over Tsjecho-Slowakije behaalde 
"overwinning" niet de uitdrukking 
van de opcomende kracht van de bu-
reaukratie in haar geheel, maar 
veeleer 'een wanhopig achterhoede-
gevecht van de " sta1initische" 
groep in de Sowjet-bureakratie 
die de uiteindelijke voortgang en 
overwinnilng van de "Tsjechoslo 
waakse" tendens in de USSR zelf 
vreest. 

85. Men moet dus een onderscheid 
maken tuisen het konjunkturele te-
rugvallen en de fundamentele tendens 
die op lenge termijn en gemiddelde 
in opgaande lijn blijft. 

86. Verre van de stalinistische 
vleugel.- an de sowjet-bureaukratie 
en haar bondgenoten in de Arbei-
dersstaten en IcE's te stabilizeren, 
is het lot van de "overwinning" in 
Tsjecho-lowakije de internationa-
le krisis van het stalinisme, dat 
nu in zijn historisch laatste faze 
is getreden, te verergeren. 

86a. De iadrukkelijkkeid, waarmee 
de Sowje-bureaukratie zijn huidige 
contra-revolutionaire koers in 
Tsjecho-.Slowakije handhaaft en door 
ruw geweld een soort "neo-Novot. - 
schel' heerschappij na de ontbinding 
van de liberale Tsjechoslowaakse 
bureaukrtische vleugel en gedeel-
telijkereneens van het front van 
Arbeider.- Studenten, herstelt, wordt 
verklarh door de biezondere situa-
tie dieLn de USSR heerst. Zowel op 
ekonomisbh als op politiek terrein 
verslechterd deze toestand nu. 

86b. Reeds gedurende enige jaren 
loopt de sowjet-ekonomie, die er 
niet in slaagt zich te bevrijden van 
de vertikkende kontrole van de 
centralistische bureaukratische lei-
ding en de veerkracht te verkrij-
gen, die in staat is de toegenomen 
produktiviteitsmogelijkheden ten 
volle te benutten die voortkomen uit 
het gebruik van de moderne technolor 
gie, opnieuw achter ten opzichte van 
de ekomie van de hoogontwikkelde 
kapitali!stische landen en in het 
biezondr ten opzichte van die van 
de Vernigde Staten. Zijn achter-
blijven met betrekking tot de laat-
ste vergert zich en kan niet ge-
stopt wprden zondor diepe politiek- 

84. Vanuit dit gezichtspunt is de 
over Tsjecho-Slowakije behaalde 
"overwinning" niet de uitdrukking 
van de opkomende. , kracht van de bu-
reaukratie in haar geheel, maar 
veeleer een wanhopig achterhoede-
gevecht van de Ustalinjstische  
groep in de Sowjet-bureaukratie 
die de uiteindelijke voortgang en 
overwinning van de "Tsjechoslowaakse" 
tendens in' de USSR zelf vreest. 

85. Iden moet dus een onderscheid maken 
tussen het konjunkturele terugvallen 
en de fundamentele tendens die op 
lange termijn en gemiddelde in op-
gaande lijn blijft. 

86. Verre van de stalinistische 
vleugel van de sowjet-bureaukratie 
en haar bondgenoten in de Arbei-
dersstaten en KPls te stabilizeren, 
is het lot van de "overwinning" in 
Tsjecho-Slowakije  de internationale 
krisis van het stalinisme, dat nu 
in zijn historisch laatste faze is 
getreden, te verergeren. 

86a. De nadrukkelijkheid, waarmee 
de Sovijet-bureaukratie zijn huidige 
contra-revolutionaire koers in 
Tsjecho-Slowakije handhaaft en door 
ruw geweld een soort "neo-Novotni-.. 
sche" heerschappij na de ontbinding 
van de liberale Tsjechoslowaakse 
bureaukratische vleugel en gedeel-
telijk eveneens van het front van 
Arbeiders-Studenten, herstelt, wordt 
verklaard door de biezondere situa-
tie die in de USSR heerst. Zowel op 
ekonomisch als op politiek terrein 
verslechterd deze toestand nu. 

86 b. Reeds gedurende enige jaren 
loopt de sowjet-ekononiie, die er 
niet in slaagt zich te bevrijden van 
de verstikkende kontrole van de 
centralistische bureaukratische lei-
ding en de veerkracht te verkrijgen, 
die in staat is de toegenomen pro-
dukt±viteitsmogelijkheden ten vol-
le te benutten die voortkomen uit 
het gebruik van de moderne technolo-
gie, opnieuw achter ten opzichte van 
de ekonomie van de hoogontwikkelde 
kapitalistische landen en in het 
biezonder ten opzichte van dien 
de Verneigde Staten. Zijn achter-
blijven met betrekking tot de laat-
ste verergert zich en kan niet ge-
stopt worden zonder diepe politiek- 



ekonoinische hervormingen die het 
huidige bureakratische politieke 
regime omverwerpen. 

86e. Dit laatste wordt aan de an-
dere kant bedreigd.door de groeien-
de ontevredenheid van de intellek-
tuelen die vrijheid van menings-
uiting en van scheppihgsmôgeiijk-
heden voorstaan en door de uiteen-
lopende tendensen van de verschil-
lende nationaliteiten waaruit de 
Sowjet-Unie bestaat, die steeds 
minder de voorrechten van de ver-
harde, behoudende, onbekwame 
Grootrussische bureaukratie verdra-
gen. 

87. Men moet dus overal op de lange 
duur ernstige gevolgen van deze kri-
is verwachten; zowel in Tsjecho-

Slowakije als in de andere rbei-
dersstaten en de SovTjet-Unie zelf; 
n natuurlijk in de verschillende 
omnrunistische Partijen. 

88. Het geval van laatstgenoemden moet 
onze speciale aandacht trekken. 

89. Want voor de eerste maal treedt 
de bureaukratie van verscheidenen 
onder hen in een direkt scherp kon-
Lukt met de KP van de USSR en dis-
tancieert hij zich van hem, als gekom.-
4neerd gevolg van de druk van zijn 
eigen basis, de druk van de massa's 
n de houding die is aangenomen door 

andere Arbeidersstaten dan de USSR 
en zijn meest volgzame bondgenoten. 

90. Di-t is eveneens een nieuw ver-
schijnsel dat de mogelijke toekomst 
Van de Kommunistische Partijen, in 
het biezonder van hen die een brede 
massa-basis hebben, helpt verklaren. 
Een ontwikkeling van deze Partijen 
tot hun totale "Soci.aal-demokra-ti-
erin' blijft praktische onwaar-
chijnlijk. Men moet in tegendeel 

rekenen op onvermijdelijke ideolo-
gische verschillende processen in 
1- uii rijen (zoals ze zich reeds voor-
gedaan hebben in de Australische, 
taliaanse, Oostenrijkse en Zwit-

serse Kommunistische Partij, enz.), 
die men uitbuiten moet om de ideolo-
ische differentiatie in hun rijen 

toe te spitsen en er een gehele ten-
dens uit los te maken die in staat is 
aan de absoluut noodzakelijke hergroe-
ering van de revolifionaire krachten 
oor een nieuwe massa-leiding deel 

te nemen. 

ekonoinische hervormingen die het 
huidige bureaukratische politieke 
regime omverwerpen. 

86c. Dit laatste wordt aan de an-
dere kant bedreigd door de groeien-
de ontevredenheid van de intellek-
tuelen die vrijheid van menings-
uiting en van sheppingsinogelijk-
heden voorstaan en door de uiteen-
lopende tendensen van de verschil-
lende nationaliteiten waaruit de 
Sovijet-Unie bestaat, die steeds 
minder de voorrechten van de ver-
harde, behoudende, onbekwame 
Grootrussische bureaukratie verdra-
gen. 

87 Men moet dus overal op de lange 
duur ernstige gevolgen van deze kri-
sis verwachten; zowel in Tsjecho-
$loviakije als in de andere Arbei-
derestaten en de Sowjet-Unie zelf; 
en natuurlijk in de verschillende 
Kommunistische Partijen. 

88. Het geval van laatstgenoemden 
moet onze speciale aandacht trekken. 

89. Want voor de eerste maal treedt 
de bureaukratie van verscheidenen 
onder hen in een direkt scherp kon-
Lukt met de KP van de USSR, en dis-
tancieert hij zich van hem, als gekom-
bineerd gevolg van de druk van zijn 
eigen basis, de druk van de massa's 
en de houding die is aangenomen door 
andere Arbeidersstaten dan de USSR 
en zijn meest volgzarnen bondgenoten. 

90. Dit is eveneens een nieuw ver-
schijnsel dat de mogelijke toekomst 
van de Kommunistische Partijen, in 
het biezonder van hen die een brede 
massa-basis hebben, helpt verklaren. 
Een ontwikkeling van deze Partijen 
tot hun totale "Sociaaldemokrati-
zering blijft praktisch onwanrschijn-
lijk. Men moet in tegendeel rekenen 
op onvermijdelijke ideologische 
verschillende processen in hun rij-
en (zoals ze zich reeds voorgedaan 
hebben in de Australische, Itali-
aanse, Oostenrijkse en Zwitserse 
Kommunistishe Partij, enz.), 
die men uitbuiten moet om de ideo-
logische differentiatie in hun rijen 
-toe te spitsen en er een gehele ten-
dens uit los te maken die in staat is 
aan de absoluut noodzakelijke hergroe-
pering van de revolutionaire krachten 
voor een nieuwe massa-leiding deel 
te nemen. 



91. Voorde eerste maal in de ge-
schiedenis van het stalinisme is het 
probleemvan de bureaukratie als 
verschi:jisel dat zowel karakteris-
tiek j!  voor de ontaarding van de 
USSR als voor de vervorming van de 
andere Arbeidersstaten en de KP's, 
een ondewerp van diskussie en uit-
dieping knnen de verschillende 
Kl' ,s zeL. 

zullen of verder terugval-
genereren tot eenvoudige 
van betaalde agenten voor 

de Sowj,et bureaukratie, of zich los 
maken vai1i deze zuivere afhankelijk-
heid en plitsen zich in een vier-
kant sociaal-demokratische en een 
links-centristische vleugel. 

93. Daar pin is het voortzetten van 
de sui-gneris intrede taktiek, die 
een meer dan ooit dynamische onaf-
hankelije sektor veronderstelt, be-
langrijkr dan ooit. 

94. De beuk in het betrekkelijke 
evenwicht dat de laatste jaren in 
West en Oost heeft bestaan, door 
de doorbraak van nieuwe revolutio-
naire ichten opent nieuwe revo-
lutionaire perspektieven. 

95. Deze breuk draagt anderzijds 
bij aan de verscherping van de klas-
senstrjd op internationale scheal 
tussen !d6 massa's en de verschrikte 
bourgeoisie die overal het initia-
tief trapht te nemen en alle soor-
ten "leg le en illegale repres-
sieve vaens zoekt. 

96. In :dze zin is de evolutie 
naar schijnbaar "demokratische" 
maar in werkelijkheid botweg dik-
tatoriále of bonapartistische re-
gimes eea algemene tendens en niet 
alleen ±h de "Derde Wereld". 
97. Ine landen van de "Derde We-
reld" is de militaire diktatuur 
reeds een tijd lang de overwegende 
vorm, ecater met enkele uitzonde-
ringen(zoals in Peru en inLybi), 
die ver aard worden door buiten-
gewone amenloop van omstandighe-
den die men konkreet onderzoeken 
moet. 

98. Infwezigheid van een demokra-
tischeniachtsstruktuur die de massa's 
werkelijk aan het beheer van de eko- 
nomie 	de Staat zou verbinden en 
van radiika.e sociaal-ekonomische 
maatregelen zoals bijvoorbeeld de 

91. Voor de eerste maale in de ge-
schieden :s van het stalinisme is het 
probleem van de bureaukratie als 
verschijnsel dat zowel karakteris-
tiek is voor de ontaarding van de 
USSR als voor de vervorming van de 
andere Arbeidersstaten en de KP's, 
een onderwerp van diskussie en uit-
dieping binnen de verschillende 
.K's zelf. 

92. Deze zullen of verder terugval-
len en degenereren tot eenvoudige 
apparaten van betaalde agenten voor 
de Sowjet bureaukratie, of zich los 
maken van deze zuivere afhankelijk-
heid en splitsen zich in een vier-
kant sociaal-demokratische en een 
links-centristische vleugel. 

93. Daarom is het voortzetten van de 
sui-generis intrede taktiek, die een 
meer dan ooit dynamische onafhanke-
like sektor veronderstelt, belang-
rijker dan ooit. 

94. De breuk in het betrekkelijke 
evenwicht dat de laatste jaren in 
Oost en West heeft bestaan, door 
de doorbraak van nieuwe revolutio-
naire krachten opent nieuwe revo-
lutionaire perspektieven. 

95. Deze breuk draagt anderzijds 
bij aan de verscherping van de klas-
senstrijd op internationale schaal 
tussen de massa's en de verschrikte 
bougeosie die overal het initia-
tief tracht te nemen en alle soor-
ten "legale" en illegale repres-
sieve wapens zoekt. 

96. In deze zin is de evolutie 
naar schijnbaar 
maar in werkelijkheid botweg dik-
tatoriale of bonapartistische re-
gimes een algemene tendens,en niet 
alleen in de "Derde 

97. In de landen van de "Derde We-
reld" is de militaire diktatuur 
reeds een tijdlang de overwegende 
vorm, echter met enkele uitzonde-
ringen (zoals in Peru en in Lybi'é), 
die verklaard worden door buiten-
gewone samenloop van omstandighe-
den die men konkreet onderzoeken 
moet. 

98. In afwezigheid van een demokra-
tische machtsstruktuur die de 
werkelijk aan het beheer van de eko-
nomie en de Staat zou verbinden en 
van radikale sociaal-ekonomische 
maatregelen zoals bijvoorbeeld de 

92. Deze 
len en d 
apparatè, 



andbouwhor-rorning, de gemeentelij- 
hervoLucing, do emancipatie van 

de vrouw, de onderwijshervorming, 
eidt de opbouw van zeer grote zoge-

naamde nationale lebers, met een bu-- 
eaukratische hiërarchie ei zeer 

aanzienlijke materiële voordelen, 
al snel tot de opbouw van een be-
voorrechte bureaukratische macht 
die zeer toegankelijk is voor de 
invloeden van de reaktie en het 
imperialisme. 

99. Omdat hij dikwijls de mate-
rieel verreweg het best georgani-
zeerde, de mschtigste kracht wordt, 
vormt hij het meest effektieve in-
strument om eenvoudig een verande-
ring in de krachtsverhoudingen ten 
gunste van de reaktie en het neo-
kolonialisme tot stand te brengen. 

100. In West-Europa gaat de algémene 
ontwikkeling near sterke machten". 

lOOa. Het uit zich iedere keer in 
ieder land op verschillende manier 
overeenkomstig de scherpte van de 
revolutionaire krisis. 

lOOb. In Frankrijk heeft het bona-
partistische Gaullisme1  dat geplaatst 
was voor de plotselinge schok va 
kontestatie" door de massa's en 
stijgende ekonomische moeilijkhe-
den zich gedwongen gezien de poli-
tiekrachten en do politie-onder--
drukking bovenmatig te versterken. 

lOOc. In Italië is in het centrisme 
een doodskrisis gekomen, die bij 
afwezigheid van een revolutionaire 
oplossing cp een min of neer open-
lijke diktatuur zou kunnen uitlopen. 

lOOd. De Italiaanse ervaring is van 
meer dan algemeen belang voor de ge-
hele huidige Europese kor-junk-tuur. 

100e. Het illustreert metvïdke snel-
heid de situatie zich kan ontwikke-
len tot het alternatief: socialis-
tische demokratie of reaktionaire 
burgerlijke diktatuur. 

10Of Tegenover de door de tradi-
tionele arbeiderspartijen getoonde on-
macht met de Konmunistische Partij 
aan het hoofd en de vakbonden, zowel 
als door de diverse ultra-linkse 
groepen bewijst de Italiaanse er-
varing de noodzaak van een nieuwe 

- massa-leidin.g die in staat is de 
krisis op te lossen, waarin de Ita-
liaanse burgerlijke maatschappij ge-
zonken is. 

landbouwhervornri  ng, de gemeentelij-
ke hervorming, de emancipatie van 
de vrouw, de onderwijshervorming, 
leidt de opbouw van zeer grote zoge-
naamde nationale legers, met een bu-
reaukratische hiërarchie en zeer 
aanzienlijke materiële voordelen, 
al snel tot de opbouw van een be-
voorrechte bureaukratische macht 
die zeer toegankelijk is voor de 
invloeden van de reaktie en het 
imperialisme. 

99. Omdat hij dikwijls de mate-
rieel verreweg het best georgani-
zeerde, de machtigste kracht wordt, 
vormt hij het meest effektieve in-
strument om eenvoudig een verande-
ring in de krachtsverhoudingen ten 
gunste van de reaktie en het neo-
kolonialisme tot stand te brengen. 

100, In West-Europa gaat de algemene 
ontwikkeling naar 	machten". 

lOOa, liet uit zich iedere keer in 
ieder land op verschillende manier 
overeenkomstig de scherpte van de 
revolutionaire krisis. 

lOOb. In Frankrijk heeft het bona-
partistische Gaullisme, dat geplaatst 
was voor de plotselinge schok van 

door de massa's en 
stijgende ekonomische moeilijkhe-
den zich gedwongen gezien de poli 
tiekrachten en de politie onder-
drukking bovenmatig ie versterkén. 

100e. In Italië is in het centrisme 
een doodskrisis gekomen, die bij 
afwezigheid van een revolutionaire 
oplossing op een min of meer open-
lijke dilctatuur zou kunnen uitlopen. 

lOOd. De Italiaanse ervaring is van 
meer dan algemeen belang voor de ge-
hele huidige Europese konjunktuur. 

100e. Het illustreert met welke snel-
heid de situatie zich kan ontwikke-
len tot het alternatief: socialis-
tische demokratie of reaktionaire 
burgerlijke diktatuur. 

100f. Tegenover de door de tradi-
tionele arbeiderspartijen getoonde on-
macht met do Kommunistische Partij 
aan het hoofd en de vakbonden, 'zowel 
als door de diverse ultra-linkse 
groepen bewijst de Italiaanse er-
varing de noodzaak van een nieuwe 
massa-leiding, die in staat is de 
krisis op te lossen, waarin de Ita-
liaanse burgerlijke maatschappij ge-
zonken is. 



101. Indie VS ziet zelfs de diktatuur 
gecamoufleerd achter het traditione-
le "tweepartijensysteeu' van de poli-
tieke vertegenwoordigers van het 
heersende militair-ekonomische kom-
plex zich gedwongen de reaktionaire 
politiek te verscherpen die het doel 
heeft het verzet van de zwarten en 
de versterkte radikalizering van de 
jeugd te breken. 
102. De macht die door de Vlallace-
stroming bij de laatste presidents-
verkiezingen werd gedemonstreerd en 
die nu in de Amerikaanse administra-
tie in het biezonder door Agnew 
wordt vèijtegenwoordigd opent het 
vooruitzicht op een meer openlijke 
bonapartiJstische diktatuur in de 
Verenigde Staten dat uitloot or, 
het instellen van een wreder klimaat 
van terrer en onderdrukking tegen 
de zwarte minderheid en tegen de 
jeugd. 
102a. De mogelijkheid zou werkelijk-
heid kunnen worden als gevolg van het 
aan de macht komen van de republi-
keinse administratie en het onver-
mijdelijke echec van zijn internatio-
nale socJale en rassenpolitiek. 

103. De krisis van de parlementaire 
burgerlijce demokratie is een gevolg 
van de bimen de bourgeoisie optre-
dende versherpte monopolistische 
koncentratie en het gegroeide ver-
zet vangrote massa's tegen de gang 
van zakei in de uneo_kapitaiistischeU 

rnaatschadpij. 
104. Dit illustreert de tegenstelling 
die er bestaat tussen de neiging van 
de monopoistische bougeosie om de 
macht tèrg te brengen tot een or-
gaan dat gedwee zijn politiek uit-
voert, een politiek die buiten het 
Parlement wordt uitgewerkt door de 
teci-mokratie die het beheer voert 
van de monopolistische ondernemin-
gen/en de fundamentele tendens bij 
de massa's die streven naar een demo-
kratisch sociaal beheer. 
105. De kracht van het verzet van de 
massa's belet de monopolistische bour-
geosie zijn toevlucht te nemen tot 
de openlijke diktatuur, temeer waar 
een zekëre mate van 'deelneming' van 
de mass.'s aan het ekonomisch beleid 
steeds rodzakelijker blijkt, ook 
voor de goede loop van deze ekonomie. 
105a. Zie einde resolutie. 

  

/ en de breaukratie van de kapitalis-
tische tat 

101. In de VS ziet zelfs de diktatuur 
gecamoufleerd achter het traditione-
le "tweepartijensysteem" van de poli-
tieke vertegenwoordigers van het heer-
sende miii tair- ekonomi s che kompi ex 
zich gedwongen de reaktionaire poli-
tiek te verscherpen die het doel 
heeft het verzet van de zwarten en 
de versterkte radikalïzering van de 
jeugd te breken. 
102. De macht die door de Wallace-
stroming bij de laatste presidents-
verkiezingen werd gedemonstreerd en 
die nu in de Amerikaanse administra-
tie in het biezonder door Agnev 
wordt vertegenwoordigd opent het 
vooruitzicht op een meer openlijke 
bonapartistische diktatuur in de 
Verenigde Staten dat uitloopt op 
het instellen van een wreder klimaat 
van terreur en onderdrukking tegen 
de zwarte minderheid en tegen de 
jeugd. 
102a. De mogelijkehid zou werkelijk-
heid klunen worden als gevolg van het 
aan de macht komen van de republi-
keinse administratie en de onver-
mijdelijke echec van zijn internatio-
nale sociale en rassenpolitiek, 
103. De krisis van de parlementaire 
burgerlijke demokratie is een gevolg 
van de binnen de bourgeoisie optre-
dende verscherpte monopolistische 
koncentratie en bet gegroeide ver-
zet van grote massa's tegen de gang 
van zaken in de "neo-kapitalistische" 
maatschappij. 

104. Dit illustreert de tegenstelling 
die er bestaat tussen de neiging van 
de monopolistische bourgeosie om de 
macht terug te brengen tot een or-
gaan dat gedwee zijn politiek uit-
voert, een politiek die buiten het 
Parlement wordt uitgewerkt door de 
technokratie die het beheer voert 
van de monopolistische ondernemin-
gen n de fundamentele tendens bij 
de massa's die streven naar een demo-
kratisch sociaal beheer. 
105. De kracht van het verzet van de 
massa's belet de monopolistische bour-
geosie zijn toevlucht te nemen tot 
de openlijke diktatuur waar een ze-
kere mate van "deelneming' van de 
massa's aan het ekonomisch beleid 
steeds noodzakelijker blijkt, ook 
voor de goede loop van deze ekonomie. 
105a. Zie einde resniutie 
/ en de bureaukratie van de kapitalis-

tische staat 



106. Een versterkte druk beheerst 
opnieuw de betrekkingen tussen de 
massa's en de bureaukratie van de 
Arbeidersstaten. 

107. En tenslotte zijn de betrekkin-
geh tussen de bureaukratie in haar 
geheel en het imperialisme er verre 
van zich werkelijk te ontspannen, 
omdat de dubbele natuur van de bu-
reiikratie nooit verdwijnt. 

108. In dezelfde mate als deze bu-
r.eaukratie zijn voornaamste kracht 
in de Arbeidersstaten die sterker 
woden9 indt, is de verzwakking. - 
van deze dubbele natuur nog-ver te 
zoeken. 

109. De tegenstellingen die inherent 
zijn aan die natuur ondergaan daar-
entegen een verscherping. 

iib. De betrekkingen van de sowjet-
bureaukratie met het imperialisme, 
in: het biezonder het Amerikaanse 
imerialisme, zijn gekompliceerd. 

11h. Enerzijds bestaat er momenteel 
een soort stilzwijgende alliantie 
van "wederzijds begrip" voor de we-
deHzijdse "nationale" belangen. En 
anderzijds dringt zich deze houding 
aan beiden enigszins op door hun 
machtspositie en het voortdurend zoe-
ke die macht te vergroten. 

112. Op het ogenblik komt voor de 
sowj2t-buraukratie het grootste on-
midJ.ijke gevaar van de "Tsjecho-
slowaakse liberalizatie" in het Oos-
ten, die de hele glacis en de USSR 
zelf dreigt te verzwakken. 
113. Tegenover dit gevaar stelt het 
Kremlin de Amerikanen voor hem de 
handen vrij te laten in ruil voor 
mogelijke konsessies in Vietnam, 
het Nabije Oosten, Berlijn, Latijns-
Amerika. 

1114-Maar noch het Kremlin, noch 
W4shington zijn volledig meester 
over de troefen waarover zij beschik-
kn en die zij gebruiken op het in-
ternationale schaakbord. 
115. Het gevaar van "verkeerde stap-
p e~rP is nog steeds zeer groot. 

116. Dat is bijvoorbeeld in het 
Midden Oosten het geval. 

117. Het is juist dat de Arabische 
militaire macht momenteel groten-

opnieuw is opgebouwd dank zij 

106. Een versterkte druk beheerst 
opnieuw de betrekkingen tussen de 
massats en de bureaukratie van de 
Arbeidersstaten. 

107. En tenslotte zijn de betrekkin-
gen tussen de bureaukratie in haar 
geheel en het imperialisme er verre 
van zich werkelijk te ontspannen, 
omdat de dubbele natuur van de bu-
reaukratie nooit verdwijnt. 

108. In dezelfde mate als deze bu-
reaukratie zijn voornaamste kracht 
in de Arbeidersstaten die sterker 
worden, vindt, is de verzwakking 
van deze dubbele natuur nog ver te 
zoeken. 

109. De tegenstellingen die inherent 
zijn aan die natuur ondergaan daar-
entegen een verscherping. 

110. De betrekkingen van de sowjet-
bureaukratie met het imperialisme, 
in het biezonder het Amerikaanse 
imperialisme, zijn gekompliceerd. 

111. Enerzis bestaat er momenteel 
een soort stilzwijgende alliantie 
van tl\vederzijds begrip" voor de we-
derzijdse "nationale" belangen. En 
anderzijds dringt zich deze houding 
aan beiden enigszins op door hun 
machtspositie en het voortdurend zoe-
ken die macht te vergroten. 

112. Op het ogenblik komt voor de 
sowjet-bureaukratie het grootste on-
middellijke gevaar van de ttTsjecho-
slowaakse liberalizatie" in het Oos-
ten, die de hele glacis en de USSR 
zelf dreigt te verzwakken. 

113. Tegenover dit gevaar stelt het 
Kremlin de Amerikanen voor hem de 
handen vrij te laten in ruil voor 
mogelijke konsesies in Vietnam, 
het Nabije Oosten, Berlijn, Latijns-
Amerika. 

114. Maar noch het Kremlin, noch 
Washington zijn volledig meester 
over de troefen waarover zij beschik-
ken en die zij gebruiken op het in-
ternationale schaakbord. 

115. Het gevaar van "verkeerde stap-
pedl is nog steeds zeer groot. 

116. Dat is bijvoorbeeld in het 
Midden Oosten het geval. 

117. Het is juist dat de Arabische 
militaire macht momenteel groten-
deels opnieuw is opgebouwd dank zij 



de steun van de USSR en dat de aan-
wezigheid van de sowjet-vloot in de 
Middellandse Zee dat militaire po-
tentieel nog geduchter manket. De 
ontwikkeling van de krachtsverhouding 
tussen Israël en de Arabische landen 
is niet meer zo gunstig voor de eer-
ste. 

118. Het Kremlin gebruikt de opnieuw 
opgebouwde Arabische kracht als pres-
siemiddel tegen Washington in het ge-
bied van het Midden-Oosten dat zo 
vitaal is voor het Amerikaanse impe-
rialismeL 

119. Er zal al of niet een kompromis 
komen in het Midden Oosten dat de 
respektievelijke belangen van Washing-
ton en Mskou respekteert, al naar 
gelang de mate van "begrij' die 
Washingtbn zal opbrengen voor de be-
doelingen van het Krernlin in het 
biezondér in zijn invloedssfeer in 
Europa. 

120. Het spelletje in Berlijn tussen 
deze twep machten gaat in dezelfde 
richting. 

121. Een onmiddellijk eerste resul-
taat van de Tsjechise krisis is in 
ieder geval geweest dat zij het 
breekbare klimaat van de "vreedzame 
coéxistenti&' tussen Oost en West 
heeft geruineerd, bij de masssa's 
en onder grote bourgeois kringen die 
een versterking van de militaire " 
"defensie" van hun land en het Westen 
in het ageeén eisen ook door de 
vrije verspreiding van kernwapens. 

122. Zo s een nieuwe bewapeningd-
wedloop ontketend met al zijn ge-
volgen voor de ekonomische ciklus 
en het levensniveau van de massa's. 
Als deze wedloop aanhoudt en de 
expansie bevordert, handhaaft en 
bevordert zij tevens de inflatie. 

123. Het voortdurend wisselende poli-
tieke spel dat zich op het interna-
tionale schaakbord afspeelt wordt 
door enkele grote leidende tendensen 
beheerst. 

124. De strategie op lange termijn 
van het .merikaanse imperialisme is 
erop gericht de Arbeidersstaten te 
verzwakllen door hun interne tegen-
stellingen te bevorderen, die momen-
teel eer feit zijn en vooral de 
groeien  oppositie tussen de USSR 
en China. 

de steun van de USSR en dat de aan-
wezigheid van de sowjet-vloot in de 
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tentieel nog geduchter maakt. De 
ontwikkeling van de krachtsverhouding 
tussen Israbl en de Arabische landen 
is niet meer zo gunstig voor de eer-
ste. 

118. Het Kremlin gebruikt de opnieuw 
opgebouwde Arabische kracht als pres-
siemiddel tegen Washington in het ge-
bied van het Midden-Oosten dat zo 
vitaal is voor het Amerikaanse impe-
rialisme. 

119. Er zal al of niet een komprômis 
komen in het Midden Oosten dat de 
respektievelijke belangen van Washing-
ton en Moskou respekteert, al naar 
gelang de mate van "begrip" die 
Washington zal opbrengen voor de be-
doelingen van het Kremlin in het 
biezonder in zijn invloedssfeer in 
Europa. 

120. Het spelletje in Berlijn tussen 
deze twee machten gaat in dezelfde 
richting. 

121. Een onmiddellijk eerste resul-
taat van de Tsjechische krisis is in 
ieder geval geweest dat zij het 
breekbare klimaat van de "vreedzame 

tussen Oost en West 
heft geruineerd, bij de massa's.. 
en onder grote bourgeois kringen die 
een versterking van de militaire 
"defensie" van hun land en het Westen 
in het algemeen eisen, ook door de 
vrije verspreiding van kernwapens. 

122. Zo is een nieuwe bewapenings-
wedloop ontketend met al zijn ge-
volgen voor de ekonomische eiklus 
en het levensniveau van de massa's. 
Als deze wedloop aanhoudt en de 
expansie bevordert, handhaaft en 
bevordert zij tevens de inflatie. 

123. Het voortdurend wisselende poli-
tieke spel dat zich op het interna-
tionale schaakbord afspeelt wordt 
door enkele grote leidende tendeneen 
beheerst. 

124. De strategie op lange termijn 
van het Amerikaanse imperialisme 
is erop gericht de Arbeidersstaten 
te verzwakken door hun interne tegen-
stellingen te bevorderen, die momen-
teel een feit zijn en vooral de 
groeiende oppositie tussen de USSR 
en China. 



125. Het vooruitzicht van een gewa-
jend konflikt tussen deze twee Arbei-
îersstaten wordt ernstig door het 
mperialisme onder ogen gezien. 

26.. Voor het ogenblik ontziet het 
Amerikaanse imperialisme de USSR 
in ruil voor door haar gedane kon-
sessies in de bevoorrechte invloeds-
sfemn van dat imperialisme: het 
Midden Oosten, het Verre Oosten, 
Latijns-Amerika. 

r127 De strijd om de verdeling van 
frika, voor het imperialisme het 
elangrijkste reservoir van diverse 

nog niet ernstig ontgonnen grond-
toffen, in invloedssferen zal zich 

in de toekomst toespitsen tussen de 
Verenigde Staten, de Europese kapi-
talistische machten, de USSR en China. 
In Europa zal de strijd om de be-
heersing van de gemeenschappelijke 
markt waarbij Engeland zich spoedig 
al aansluiten, voortgaan tussen 

Frankrijk en Duistiand voornamelijk 
n de gelegenheid geven tot verschil-
ende van geval op geval veranderde 

kombinaties. 

128. De Verenigde Staten zullen bij-
,voorbeeld Frankrijk bevoordelen om 
te vermijden dat een te machtig 
Duitsland de bestaande betrekkingen 
tussen de USSR en de VS verslechtert, 
die voor wat Europa betreft op de 
huidige status quo berusten. In ruil 
zal Frankrijk zich opnieuw aan de 
Verenigde Staten en de NATO verbin-
den. In het algemeen dreigt de in-
ternationale situatie vanuit de 
Staten bezien zich de komende jaren 
te beperken tot de drie belangrijk-
ste epicentra: de Verneigde Staten, 
de USSR en China, met het kapita-
listische Europa en Japan optre-
idend. binnen de grenzen van de zeer 
betrekkelijke onafhankelijkheid 
ten opzichte van de Verenigde Sta-
ten. De verklaring van deze laat-
ste mogelijkheid zou kunnen liggen 
in de voorsprong die de Amerikaan-
se ekonomie genomen heeft en die 
de andere kapitalistische machten 
niet schijnen te kunnen inhalen. 
zonder zich te integreren in het 
raam van de multinationale monopo-
listische ondernemingen waarin de 
deelneming van Amerikaans kapitaal 
onontbeerlijk en-beslissend is. 

125. Het vooruitzicht van een gewa-
pend kon±likt tussen deze twee Arbei-
dersstaten wordt ernstig door het 
imperialisme onder ogen gezien. 

126. Voor het ogenblik ontziet het 
Amerikaanse imperialisme de USSR 
in ruil voor door haar gedane kon-
sessies in de bevoorrechte invloeds-
sferen van dat imperialisme: het 
Midden Oosten, het Verre Oosten, 
Latijns-Amerika 

127. De strijd om de verdeling van 
Afrika, voor het -imperialisme het 
belangrijkste reservoir van diverse 
nog niet ernstig ontgonnen grond-
stoffen, in invloedssferen zal zich 
in de toekomst toespitsen tussen de 
Verenigde Staten, de Europese kapi-
talistische machten, de USSR en China. 
In Europa zal de strijd om de be-
heersing van de gemeenschappelijke 
markt waarbij Engeland zich spoedig 
zal aansluiten, voortgaan tussen 
Frankrijk en Duitsland voornamelijk 
en de gelegenheid geven tot verschil-
lende van geval op geval veranderde 
kombinaties. 

128. De Verenigde Staten zullen bij-
voorbeeld Frankrijk bevoordelen om 
te vermijden dat een te machtig 
Duitsland de bestaande betrekkingen 
tussen de USSR en de VS verslechtert, 
die voor wat Europa betreft op de 
huidge status quo berusten. In ruil 
zal Frankrijk zich opnieuw aan de 
Verenigde Staten en de NATO verbin-
den. In het algemeen dreigt de inter-
nationale situatie vanuit de Staten 
bezien zich de komende jaren te 
beperken tot de drie belangrijk-
ste epicentra: de Verenigde Staten, 
de USSR en China, met het kapita-
listische Europa en Japan optredend 
binnen de grenzen van de zeer be-
trekkelijke onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Verenigde Staten. 
De verklaring van deze laatste 
mogelijkheid zou kunnen liggen 
in de voorsprong die de Amerikaan-
se ekonomie genomen heeft en die 
de andere kapitalistische machten 
niet schijnen te kunnen inhalen, 
zonder zich te integreren in het 
raam van de multinationale monopo-
listische ondernemingen waarin de 
deelneming van Amerikaans kapitaal 
onontbeerlijk en beslissend is. 



129. Het is  in dit algemene kader 
dat onze

l
vo Foruitzichten voor de na-

bije toomst geplaatst dienen te 
worden. 

130. Erbestaan grotere mogelijkhe-
den als ooit tevoren voor de pola-
rizatie van zeer belangrijke revo-
lutionaire krachten in Oost en West 
op het platvorm van het revolutio-
naire marisme. 

131. Noölt hebben onze fundamentele 
ideeën tot nu toe een dergelijke 
weerklank gevonden, zijn zij op een 
dergelijke schaal opgenomen. 

132. De vroeger specifiek "troskis 
tische" :d1enkbeelden over het stali- 
nisme, 	bureaukratie, de socialis- 
tische deiokratie met de inhoud die 
wij eraan geven, het zelfbeheer, 
slaan aan bij en mobilizeren zeer 
grote v6o'hoedegroepen en sommige 
van deze zelfs van miljoenen men-
sen. 

133. Ineze zin is er sprake van 
een volledige overwinning van ons 
lange ideologische gevecht. 

134. Demoeilijkehid blijft op 
ganizatorisch vlak liggen. 

135. In welke vorm deze versnipperde 
krachten nationaal en internatio-
naal te undelen? Hier is liet ant-
woord nog niet eenvoudig, nog niet 
duidelijli. 

136. De noodzaak van een nieuwe revo-
lutionaire politieke voorhoedeor-
ganizatie wordt in brede kring ge-
voeld, rnaar er bestaat geen vol-
doende ideologische en programma-
tische overeenstemming opdat de ver-
schillende stromingen en elementen 
zich zouaen verzamelen en onder één 
enkele vlag strijden. 

137. Meii moet dus voortgaan met op-
eenvolgerde hergroeperingen, met 
grote soeheid, zedemola'atisch, 
zeer oper, om het ontstaan van 
?tPartijë 1  te vermijden, die in hun 
nauw orgnizatorisch kader de ex-
olusiviteit van de revolutionaire 
vertegehoordiging opeisen. Het pro-
bleem is niet de dwingende noodzaak 
van een "Partij" -te proklaaneren,dwz de 
revolutionaire massaleiding, maar 
effektiëf op dat doel af te gaan. 

129.'Het is in dit algemene kader 
dat onze vooruitzichten voor de na-
bije toekomst geplaatst dienen te 
worden. 

130. Er bestaan grotere mogelijkhe-
den als ooit tevoren voor de pola-
rizatie van zeer belangrijke revo-
lutionaire krachten in Oost en West 
op het platform van het revolutio-
naire marxisme. 

131. !!ooit hebben onze fundamentele 
idee'én tot nu toe een dergelijke 
weerklank gevonden, zijn zij op een 
dergelijke schaal opgenomen. 

132. De vroeger specifiek "trotskis-
tische" denkbeelden over hèt .stali-
nisme, de bureaukratie, de socialis-
tische demokratie met de inhoud die 
wij eraan geven, het zelfbeheer, 
slaan aan bij en mobilizeren zeer 
grote voorhoedegroepen en sommige 
van deze zelfs van miljoenen men-
sen. 

133. In deze zin is er sprake van 
een volledige overwinning van ons 
lange ideologische gevecht. 

or- 	134. De moeilijkheid blijft op orga- 
nizatorisch vlak liggen. 

135. In welke vorm deze versnipperde 
krachten nationaal en internatio-
naal te bundelen? Hier is het ant-
woord nog niet eenvoudig, nog niet 
duidelijk. 

136. De noodzaak van een nieuwe revo-
lutionaire politieke voorhoedeor-
ganizatie wordt in brede kring ge-
voeld, maar er bestaat geen vol-
doende ideologische en programma-
tische overeenstemming opdat de ver-
schillende stromingen en elementen 
zich zouden verzamelen en onder één 
enkele vlag strijden. 

137. Hen moet dus voortgaan met op-
eenvolgende hergroeperingen, met 
grote soepelheid, zeer demokra-
tisch, zeer open, om het ontstaan 
van "Partijen" te vermijden, die in 
hun nauw organizatorisch kader de ex-
clusiviteit van de revolutionaire 
vertegenwoordiging opeisen. Het pro-
bleem is niet de dwingende noodzaak 
van een "Partij" te proklrieren, dat 
vul zeggen de revolutionaire massa-
leiding, maar effektief op dat doel 
af te gaan. 



158. Liever dient men met de andere 
'Verbonden krachten en elementen Be-
wegingen en Liga's te vormen die o-
pen blijven voor de mogelijkheid 
van vergroting van de hergroepe- 
ring. 

19. In de huidige faze moet men er k 
konkreet naar streven de versnipper-
de revolutionaire krachten die in de 
hoogontwikkelde kapitalistische lan-
den opkomen in dergelijke organiza-
tevormen te hergroeperen en deze 
eerzijds te verbinden met de nieuwe 
revolutionaire krachten die in de 
Abeidersataten ontstaan en anderzijds 
met de verst ontwikkelde revolutio-
naire krachten van de Koloniale Rc-
v9lutie, in het biezonder die van de 
Cubaanse en Latijnsmerikaanse Revo-
lutie, die van Vietnam en bepaalde 
andere krachten van de Arabische en 
Afrikaanse Revoltuie, 

140. Ondanks de ongelijkheid in i-
deologisch niveau van deze krach-
ten die ook tijdens de Tsjechische 
krisis merkbaar was, is het noodza-
kelijk en mogelijk tot een grotere 
ei effektievere hergroepering hier-
van te komen. 

141. Aldus redenerend is het even-
eens mogelijk nu het probleem van 
de nieuwe Internationale op te los-
en, dat in verband staat met dat van 

de "Vierde Internationale" en de 
naam van onze internationale tendens. 

138. Liever dient men met andere 
verbonden krachten en elementen Be-
vingen en Ligas te vormen die o-
pen blijven voor de mogelijkheid 
van vergroting van de hergroepe-
ring. 

139. In de huidige faze moet men er 
konkreet naar streven de versnipper-
de revolutionaire krachten die in de 
hoogontwikkelde kapitalistische lan-
den opkomen in dergelijke organiza-
tievormen te her.:ojpern  en deze 
enerzijds ie verbinden met de nieuwe 
revolutionaire krachten die in de 
Arbeidersstaten ontstaan en anderzijds 
met de verst ontwikkelde revolutic-
iaire krachten van de Koloniale Re-
volutie, in het biezonder die van de 
Cubaanse en Latijsnamerikaanse Revo-
lutie, die van Vietnam en bepaalde 
andere krachten van de Arabische en 
Afrikaanse Revolutie. 

140. Ondanks de ongelijkheid in 
ideologisch niveau van deze krach-
ten die ook tijdens de Tsjechische 
krisis merkbaar was, is het noodza-
kelijk en mogelijk tot een grotere 
en effektievere hergroepering hiervan 
te komen. 

141. Aldus redenerend'is het even-
eens mogelijk nu het probleem van 
de nieuwe Internationale op te los-
sen, dat in -Terband staat met dat 
van de "Vierde Internationale" en de 
naam van onze internationale tendens. 

38. Iffat het programma betreft kan 
de Franse ervaring globaal samenge-
vat worden in de volgende algeme-
ne formule: er is een brede laag 
ontstaan onder de jongeren, - in de 
eerste plaats studenten en scholie-
ren, maar met sympatie onder de 
jonge arbeiders - die een voorhoede 
gevormd heeft, die breken wil met 
de kapitalistische maatschappij. De-
ze jongeren denken anti-.autoritair, 
anti-bureaukratisch en verzetten zich 
tegen alle aan het etablisbment ver-
wante en verbonden krachten. Onder 
brede lagen van hen uit zich dit e-
nerzijds in een verzet tegen elke 
vom van organizatie, zonder noch-
thans duidelijke ideeën te hebben 
over de wijze hoe en waarop de nieuwe 
maatschappij verwezenlijkt moet wor- 



den; anderzijds in konkrete denk-
beelden welke varieren van "in-
spraak" tot een van onderop demo-
kratische, zeifbeheerde socialis-
tische maatschappij. 

62a. In zijn organizatorische vorm, 
door zijn anti-bureaukratische struk-
tuur moet de partij voldoen aan de 
eisen die de jongeren aan elke or-
ganizatie stellen en daardoor het 
streven van de jongeren tot het 
ontwikkelen van zelfinitiatief 
binnen de oranizatie mogelijk ma-
ken. Aan üe andere kant zal het 
demokratisch-centralisme van de 
partij de idee van de centrale lei-
ding verwezenlijken. 

105a. Maar bij elke ware sociale 
krisis wordt de tendens naar een 
"sterke macht" bevestigd en dreigt 
deze ingesteld te worden.  

105a. Maar bij elke ware sociale 
krisis wrdt de tendens naar een 
"sterke lacht" bevestigd en dreigt 
deze ingsteld te worden0 


