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Redaktioneel 

De erfenis van apartheid 

w 
est-Europa doet z'n best om het apartheidsbewind 
in Pretoria zo veel mogelijk politiek krediet te ge- 
ven. President De Klerk bezoekt europese landen, 
regeringsleiders laten zich lovend uit over de ge-

durfde stappen van de blanke regering onder leiding van De 
Klerk. 

Alsof er geen apartheid meer bestaat. Fundamenteel is er 
niets veranderd in Zuid-Afrika. Alle belangrijke peilers van 
de apartheid, zoals de groepsgebiedenwet en de landwet, 
staan niet ter diskussie. Het apartheidsbewind is wel begon-
nen met vrijlating van een deel van de politieke gevangenen 
en het opheffen van de verboden op tal van zwarte verzets-
organisaties. Ze probeert het initiatief te krijgen. De ernsti-
ge krisis waarin het land verkeert wil het te boven te komen. 
Als het aan de westeuropese regeringen ligt krijgt het daar-
voor steun. 

De Klerk's Nationale Partij neemt nu bewust het risiko 
van een polarisatie in het blanke kamp. Dat doet ze alleen 
in de verwachting toegang te krijgen tot de internationale 
kapitaalmarkt. De verslechtering van de ekonomiese toe-
stand in Zuid-Afrika ondergroef - weliswaar in veel minde-
re mate dan bij de zwarte arbeidersklasse - ook de levens-
standaard van de blanke bevolking. Een ekonomiese groei 
van vijf procent is nodig om daarin verbetering te brengen, 
terwijl er nu sinds het begin van de jaren tachtig sprake is 
van een daling. De Klerk wil Zuid-Afrika weer in rustiger 
vaarwater loodsen en zijn machtsbasis op de langere duur in 
blank Zuid-Afrika versterken. 

Een ander motief voor de "liberale houding" van de 
Klerk is dat hij de bevrijdingsbeweging wil verdelen. Hij 
hoopt bijvoorbeeld van een belangrijk deel van de verzets-
beweging garanties te krijgen voor de bescherming van de 
voorrechten van de blanke minderheid. Tot nu toe hebben 
echter alle bevrijdingsorganisaties als eis dat er een systeem 
moet komen van "één persoon, één stem". Dit systeem 
houdt in dat de stemgerechtigden niet langer onderverdeeld 
zullen zijn in "rassen", dat iedereen kan stemmen en kandi-
daat kan staan in iedere verkiezing. In de praktijk zou dat 
het einde betekenen van het blanke parlement. 

Dit systeem van "één persoon, één stem" is dus een van 
de fundamentele kwesties waarover onderhandeld zal wor-
den. Al kort na zijn vrijlating verklaarde Nelson Mandela: 
"Het gaat om wezenlijke punten, bij onbelangrijke punten 
heb je geen kompromis nodig. Kompromissen heb je nodig 
in het geval van fundamentele onderwerpen." Mandela en 
het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) houden de moge- 
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lijkheid open voor kompromissen op 
fundamentele kwesties. 

Apartheid is niet alleen een systeem 
van blanke overheersing. Het is een 
systeem van uitbuiting waarin onder-
drukking van ras en arbeidersklasse 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Volgens regeringsbronnen in '87 
verdiende bijvoorbeeld een zwarte in-
dustrie-arbeider of arbeider in de 
dienstverlening gemiddeld 593 gulden, 
een kleurling 738 gulden, een indiër 
1061 gulden en een blanke 1956 gul-
den. En rond de tachtig procent van de 
bevolking in de thuislanden leeft onder 
het bestaansminimum en lijdt aan on-
dervoeding of kent zelfs hongersnood. 
Zuid-Afrika, het rijkste land van het 
afrikaanse kontinerit, doet niet onder 
voor oosteuropese landen zoals Roe-
menië. 

Het ANC realiseert zich dat. "Ik 
denk dat we moeten aksepteren dat de 
dag na de overgang de situatie precies 
hetzelfde zal zijn als de dag ervoor", 
zei Joe Slovo, algemeen sekretaris van 
de Zuidafrikaanse Kommunistiese 
Partij (SACP) en lid van de onderhan-
delingsdelegatie van het ANC begin 
mei tegen de pers. Noch het ANC 
noch de SACP geloven dat het "socia-
lisme onmiddellijk op de agenda 
staan", zegt Slovo. 

Andere organisaties van het zwarte 
verzet, zoals de Azaniaanse Volksorga-
nisatie AZAPO en het Pan Afrikanis-
ties Congres (PAC) vinden dat alleen 
door een radikale verandering een 
eind aan apartheid kan komen en ke-
ren zich tegen de onderhandelingen 
met de Klerk's regering. 

De erfenis van apartheid is niet ge-
ring. De inzet van De Klerk is dat 
apartheid hervormd wordt en de uit-
buiting in een andere vorm wordt 
voortgezet. 

De erfenis van apartheid 
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Vrouwen in Oost-Europa 

Feminisme 
De gevolgen van de recente gebeurtenissen in 

Oost-Europa zijn voor de vrouwen in die landen 
nogal dubbelzinnig. Natuurlijk profiteren ook zij 

van de glasnost en de mogelijkheden die deze 
biedt om zaken ter diskussie te stellen en om 
zich te organiseren. Aan de andere kant zijn 

vaak vrouwen de eerste slachtoffers van de eko-
nomiese hervormingen. In sommige landen wor-

den bestaande verworvenheden, als crèches en 

verlofmogelijkheden, door bedrijven die meer on-
der markt-verhoudingen moeten gaan werken, 

als kosten beschouwd. En dus gemakkelijk afge-

schaft. Vrouwen dreigen ook het eerst slachtof-
fer te worden van reorganisaties en 

bedrijfssluitingen en van het invoeren van nieu-
we ploegendiensten, van de afbraak van sociale 
voorzieningen en van de schaarste en prijsstij-

gingen. 

e toegenomen openbare 
rol van verschillende ker-
ken en godsdiensten heeft 
ook negatieve gevolgen 
voor vrouwen. De katho-

lieke kerk in Polen is een reaktionair 
offensief begonnen tegen het recht 
op abortus, met de zeer welwillende 
medewerking van de burokratie en 
van een deel van de leiding van Soli-
darnosc. Gorbatsjov heeft betere be-
trekkingen aangeknoopt met de al 
even reaktionaire Russies Orthodoxe 
kerk. In sommige republieken in de 
Sovjet-Unie heeft het islamities fun-
damentalisme de wind in de zeilen. 
Er is een sterke stroming in de rus-
siese burokratie die moederschap en 
gezin verheerlijkt uit zorg over de 
lage geboortecijfers in de slaviese re-
publieken vergeleken met die in de 
aziatiese republieken. 

Voor het stalinisme was de wou- 

wenemancipatie al bereikt, zoals zo-
veel problemen 'opgelost' waren on-
der 'het socialisme'. Maar de werke-
lijkheid ziet er geheel anders uit, en 
heel schuchter beginnen enkele femi-
nistes in Oost-Europa zich te roeren 
om de onderdrukking van vrouwen 
aan de kaak te stellen. Eind vorig jaar 
namen enkelen van hen deel aan een 
bijeenkomst van socialisties feminis-
tes in West-Europa. We vertalen een 
gesprek dat het engelse blad Catalyst 
met hen had over het ontluikende fe-
minisme in Oost-Europa. Anastasia, 
Natasja en Valentina komen uit Mos-
kou en zijn sociale wetenschappers. 
Ze zijn lid van LOTUS (Bond voor de 
Emancipatie van Stereotiepen). Ma-
ria komt uit Hongarije, Ewa is ver-
bonden aan de universiteit van 
Poznan in Polen, Andjelka komt uit 
Belgrado en Jacqueline (Zwitser-
land) werkt al jarenlang samen met 

vrouwen uit Oost-Europa. 

Vraag: In zijn boek 'Perestroika' 
vraagt Gorbatsjov zich af "wat we 
moeten doen om het voor vrouwen 
mogelijk te maken terug te keren naar 
hun zuiver vrouwelijke missie". Wat 
heeft perestroika in de praktijk voor 
jullie als feministes betekend? 

Anastasia: In de eerste plaats kun-
nen we nu krities zijn, perestroika 
geeft ons de mogelijkheid om ons te 
organiseren. We hebben zo'n drie jaar 
geleden onze Lotus-groep opgericht. 
Dat wil zeggen, we gingen met z'n vie-
ren bij elkaar zitten om feministiese 
ideëen te bediskussiëren. We zijn nu 
van plan om in Moskou een vrouwen-
huis op te zetten, voor zover we weten 
het eerste in de Sovjet-Unie. Maar in 
de maatschappij in het algemeen is fe-
minisme taboe. En het dagelijks leven 
wordt voor vrouwen steeds slechter. 
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in de woestijn 

Anastasia Posadskaia uit Moskou met "Amanda". 

Perestroika biedt geen enkel perspek-
tief aan vrouwen en het idee van een 
autonome vrouwenbeweging is nog 
niet geaksepteerd. De Opperste Sov-
jet heeft wel besloten dat alle rege- 

rings-instanties teksten moeten voor-
bereiden voor een diskussie over 
vrouwenkwesties in het voorjaar. 
Maar het probleem hiermee is dat dit 
is gebaseerd op een idee van van bo- 

venaf opgelegde sociale bescherming. 
Vrouwen worden beschouwd als de-
mografies, moreel en ekonomies pro-
bleem. Zij vormen een bedreiging 
voor de maatschappij omdat ze te 
weinig voor hun kinderen zorgen. 

Perestroika heeft ook betekend dat 
vrouwen politiek worden uitgesloten. 
Voor ons is het een probleem om in 
de officiële vrouwenbeweging (die 
aan de Partij verbonden is; red.) ak-
tief te zijn, want die is te hiërarchies 
en niemand heeft er vertrouwen in. 
En in de verkiezingen voor de Op-
perste Sovjet is geen enkele vrouw uit 
Moskou gekozen, hoewel zes procent 
van de kandidaten vrouwen waren. 
Op landelijk nivo was dertig procent 
van het Kongres van Volksvertegen-
woordigers vrouw, toen de kwota-re-
geling nog bestond. Nu die is afge-
schaft zijn er bij de verkiezingen dit 
jaar nog maar vijftien procent vrou-
wen in gekozen. Wij vinden overigens 
niet dat het Kongres daarmee minder 
feministies is geworden, want voor-
heen werden mensen alleen genomi-
neerd om kategorieën op te vullen, 
niet om iemand te vertegenwoordi-
gen. 

Vraag: Hoe zou je 'feminisme' dan 
willen definiëren? 

Valentina: Voor ons is feminisme 
een humanistiese beweging tegen ie-
dere hiërarchie. Het gaat om het ont-
wikkelen van socialisme met een vrou-
welijk gezicht. We zijn op zoek naar 
een 'dubbelzijdige' emancipatie, niet 
de bezoedelde emancipatie van de 
dwang op vrouwen om zware fysieke 
arbeid te verrichten. We moeten de 
sociaal-ekonomiese situatie verande-
ren om de situatie van vrouwen te 
kunnen veranderen. Maar we moeten 
ook de situatie van vrouwen verande-
ren om de sociaal-ekonomiese situa-
tie te kunnen veranderen. 

Vraag: Hoe staat het met vrouwen 
en de vrouwenbeweging in andere 
landen? 

Ewa: In Polen hebben we een zeer 
kleine, zeer zeer kleine feministiese 
beweging. We hebben drie maanden 
nodig gehad om als officiële beweging 
erkend te worden. We hebben een de-
monstratie georganiseerd in solidari-
teit met de vrouwen die in de VS voor 
het recht op abortus strijden, maar de 
krant van Solidarnosc heeft gewei-
gerd erover te schrijven. 

Maria: Er zijn in Hongarije nu 43 
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O.SISt-Euroi 

partijen en de meeste daarvan hebben 
een aparte vrouwengroep. Maar de 
meeste vrouwen worden zo opgeslokt 
door het dagelijks leven dat ze geen 
fut meer hebben om in aktie te ko-
men. 

Jacqueline: Ik ben net terug uit de 
DDR, waar de omstandigheden voor 
vrouwen veel beter zijn. In het hele 
land zijn er kleine vrouwengroepen in 
de bedrijven. Er is weinig kans dat 
werkende vrouwen in de DDR zich 
terug naar huis zullen laten sturen. 

Maria: Dat kunnen ze zich in Hon-
garije ook niet veroorloven, maar wer-
ken heeft hen niet bepaald geëmanci-
peerd. 

Natasja: In de Sovjet-Unie zijn 
vrouwen geneigd terug te keren naar 
het gezin, omdat hun situatie als wer-
kende vrouw zo slecht is. Op het 
ogenblik werken er meer vrouwen in 
nachtdienst dan mannen. De ekono-
miese hervormingen hebben dit nog 
erger gemaakt, omdat er intensiever 
gebruik wordt gemaakt van masjienes, 
vooral in die sektoren waar veel vrou-
wen werken. Hoewel het goed is dat 
er gesneden wordt in de burokratie, 
zijn het de vrouwen die hun baan kwijt 
raken. In de industrie werkt ongeveer 
44 procent van de vrouwen onder ge-
vaarlijke omstandigheden. Er bestaat 
nog altijd een sterke arbeidsdeling 
naar sexe. Zelfs in de koöperatieve 
sektor doen vrouwen vooral onge-
schoold werk, omdat zij zo weinig er-
varing hebben en er geen opleidingen 
zijn. Er bestaat geen hooggeschoold 
en erkend gekwalificeerd werk voor 
vrouwen die freelance willen werken. 

Andjelka: In Joegoslavië is het 
huishoudelijk werk toegenomen als 
gevolg van de gigantiese inflatie. On-
geveer 70 procent van het snel groei-
ende leger werklozen bestaat uit vrou-
wen, vaak jong en goed opgeleid. 

Maria: De eerste bedrijven die bij 
ons in Hongarije sloten waren mijnen 
en staalfabrieken. Vooral de vrouwen 
van de administratieve afdelingen, 
waar veel te veel mensen werkten, zijn 
daarbij hun baan kwijt geraakt. Vrou-
wen moeten thuis dingen maken die 
ze in de winkels niet kunnen kopen, 
zoals kaas, jam en zuur. De prijzen 
van de dienstverlening zijn omhoog 
gegaan, wat meer werk betekent in 
het huishouden. Dit soort problemen 
thuis maakt dat vrouwen minder dan 
vroeger geïnteresseerd zijn in proble-
men op het werk. 

Vraag: Zijn er geen vrouwen die 
zich op het werk organiseren? 

Natasja: We zijn erin geslaagd 
kontakt te leggen met arbeidsters en 
we zijn ervan overtuigd dat er in de 
Sovjet-Unie veel meer feministes zijn 
dan we kennen. We hebben regelma-
tig bijeenkomsten met een vrouwen-
raad in een masjienefabriek. Die 
vrouwenraden zijn echte zelf-hulp or-
ganisaties, die de gaten van het sys-
teem opvullen. Ze organiseren dat er 
boodschappen naar het werk worden 
gebracht en ze helpen met bood-
schappen doen. Maar ze hebben geen 
ideëen over of ervaringen met het ver-
tegenwoordigen van vrouwen. 

Vraag: Hoe staat het met part-time 
werk? 

Maria: Slechts drie procent van de 
vrouwen in Hongarije werkt part-
time, maar veel meer zouden dat 66k 
willen. 

Valeutina: In de Sovjet-Unie 
werkt minder dan één procent van de 
beroepsbevolking part-time. Er be-
stond aan de top het idee dat part-
timewerk vrouwen beter in staat zou 
stellen hun verantwoordelijkheden 

thuis en als moeder op zich te nemen, 
maar dit is niet doorgedrongen op de 
bedrijven. Dat is deels goed, deels 
slecht. Want hoewel het gezien werd 
als een privilege voor vrouwen, zou 
part-time werk op zo'n manier de pa-
triarchale verhoudingen in de indus-
trie verder hebben versterkt. In feite 
bestaat part-time werk nog niet. We 
zouden graag zien dat ieder gezin zelf 
kan beslissen wie er part-time gaat 
werken. 

Vraag: Denk je niet dat dat nog 
steeds zou betekenen dat part-time 
werk beperkt zou blijven tot vrouwen? 

Anastasia: Natuurlijk, in de mees- 

te gevallen zou dat een zeer patriar-
chale beslissing zijn. Maar we blijven 
erbij dat de staat niet moet bepalen 
dat alleen vrouwen part-time kunnen 
gaan werken, dat alleen vrouwen ou-
derschapsverlof kunnen hebben, dat 
alleen vrouwen drie dagen per maand 
vrij krijgen om het huishouden te 
doen. Hoe we de patriarchale verhou-
dingen in het gezin moeten verande-
ren is een andere kwestie. 

Vraag: Hoe staat het met voorzie-
ningen voor kinderopvang? 

Jacqueline: In Polen bestaat er 
geen kinderopvang meer voor kinde-
ren beneden de drie jaar. In 1981 
werd betaald moederschapsverlof van 
drie jaar ingevoerd en veel bedrijven 
gebruikten dit als ekskuus om crèches 
te sluiten. Van het geld dat je krijgt bij 
dit betaald verlof kun je steeds minder 
kopen en nu profiteren alleen nog al-
leenstaande moeders ervan. We zijn 
weer terug in de situatie dat groot-
moeders op de kinderen moeten pas-
sen. Maar omdat die nu ook moeten 
werken, passen grootvaders en soms 
slecht betaalde mannen op de kinde-
ren. 

ValeNtina: Wij hebben nationalis-
tiese bewegingen en de Russiese Ort-
hodoxe Kerk, die vinden dat vrouwen 
terug moeten keren naar God en het 
gezin. Vrouwen zelf willen drie jaar 
betaald moederschapsverlof en heb-
ben een hekel aan de kinderbewaar-
plaatsen van de staat, waar de kinde-
ren vaak ziek worden. In deze om-
standigheden is het moeilijk meer kin-
deropvang van de grond te krijgen. 

Vraag: Jullie hadden het net over 
repressie door de kerk. Maar we heb-
ben ook berichten gehoord over nieu-
we miss-verkiezingen en over het 
meer openlijk afbeelden van vrouwen 
in de Sovjet-Unie. Hoe kijken juffie 
aan tegen dit soort ontwikkelingen, 
waardoor vrouwen meer als een ob-
jekt gezien worden? 

Anastasla: Sommigen onder ons 
denken dat dit goed is. We willen dat 
er een eind komt aan de sociale be-
scherming en censuur. Ik denk dat we 
ook schoonheidswedstrijden voor 
mannen moeten organiseren. 

Wie kontakt wil leggen met één van 
de geïnterviewde vrouwen kan schrij-
ven naar. European Forum of Socia-
list Femlnlsts, Garden Flat, 7 Acol 
Road, London NW6 3M, Engeland. 
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Nieuws uit 
Oost-Europa 

Abortus in Polen; er 
dreigen roemeense 

toestanden 

oorlog vrouwen de straat op gegaan om voor hun ei-
gen belangen op te komen. Dat gaf een schok, want 
een autonome vrouwenbeweging was tot nu toe in Po-
len een volstrekt onbekend fenomeen. Solidariteit van 
de vrouwenbeweging in West-Europa is hard nodig. 

Eén van de eerste maatregelen die het nieuwe re-
giem in Roemenië nam na de bloedige val van Ceau-
sescu, was het legaliseren van abortus. In Polen 
dreigt het nu precies de andere kant op te gaan. De 
reaktionaire katholieke kerk-hiërarchie probeert al 
een tijd lang gebruik te maken van de krisis van het 
stalinistiese systeem, om een hard offensief in gang te 
zetten tegen de abortus-wetgeving, waartegen de 
kerk zich al decennia verzet. De christelijke moraal 
dient het vakuum van de verdwijnende stalinistiese 
ideologie op te vullen. Het katholieke kinderrijke ge-
zin moet weer volledig in ere hersteld worden, iets 
waaraan de burokraten in de loop van de jaren ze-
ventig ook al hun bijdrage hadden geleverd. In 1987 
slaagden de bisschoppen erin de publikatie van een 
leerboek over seksualiteit, waarvan er al 500.000 wa-
ren gedrukt, tegen te houden. 

Het episkopaat heeft kort geleden een belangrijke 
steun in de rug gekregen bij haar aanval op de rechten 
en positie van de vrouwen in Polen. Het tweede natio-
nale kongres van Solidarnosc heeft namelijk een anti-
abortus motie aangenomen. Dit is een klap in het ge-
zicht van de poolse arbeidsters. En dit reaktionaire 
besluit dreigt de toch al ondermijnde kracht van Soli-
darnosc nog verder te ondergraven, als het al niet tot 
een scheuring zou leiden. De motie leidt zeker tot een 
nog grotere verdeeldheid binnen de poolse ar-
beid(st)ersbeweging. 

Voor de vrouwen in Polen dreigen op korte termijn 
roemeense toestanden. Illegale en onbetaalbare abor-
tussen, een volstrekt gebrek aan betrouwbare voorbe-
hoedmiddelen, een overheersende katholieke moraal. 
En dat in een situatie van grote werkloosheid, armoe-
de en de afbraak van sociale voorzieningen. Het aan-
tal abortussen per jaar in Polen wordt nu geschat op 
500.000 tot 700.000, ongeveer evenveel als het aantal 
geboortes. 

Onder de dreigende druk van een wetsvoorstel dat 
zowel vrouw als arts met drie jaar gevangenisstraf be-
dreigt, zijn in Polen vorig jaar voor het eerst sinds de 

Wie kontakt wil opnemen, kan schrijven naar: 
Pols/de Stowa,zyszenie Feministyczne, 
do Bozena Uminska 
UI. Mickiewicza 23 m. 39, 
Warszawa 
Polska 

Lesbiese beweging 
in Oost-Europa 

Lesbiese vrouwen hebben het nergens ter wereld ge-
makkelijk. Dat geldt zeker ook in Oost-Europa. Het 
stalinisme heeft bepaald geen klimaat geschapen 
voor een ongekompliceerde emancipatie van mensen 
die "afwijken" van de traditionele moraal. Lesbiese 
vrouwen hebben grote problemen om - tegen de nor-
men van de heteroseksuele maatschappij in - uit hun 
isolement te komen, een eigen identiteit te vinden, 
met elkaar in kontakt te komen en zich staande te 
houden. Zij moeten een moeilijke strijd voeren tegen 
minachting, doodzwijgen, diskriminatie. Langzaam 
maar zeker echter kruipen zij uit hun schulp om zich 
te organiseren. 

Het best zijn tot nu toe homoseksuelen in de DDR 
georganiseerd. Vanaf begin jaren tachtig hebben in 
verscheidene steden homogroepen zich georgani-
seerd, onder bescherming van de evangeliese kerk. 
Lesbiese vrouwen zijn al snel begonnen met hun eigen 
groepen. Zij zijn in staat geweest om ook snel goede 
kontakten te leggen met de al sterkere lesbiese bewe-
ging in de Bondsrepubliek en met die in andere west-
europese landen. Sinds 1986 bestaat er ook een niet-
kerkelijke homogroep, de Sonntags-Club. Dat is een 
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"De gevangenis kan voorbehoedsmiddelen niet vervangen." 

gemengde groep, waarin veel vrouwen aktief zijn. 
Twee weken voor de val van de Berlijnse Muur kwa-
men in Oost-Berlijn lesbiese vrouwen uit de DDR 
bijeen, tegelijk met de lesbiese week in West-Berlijn. 

Ook in Joegoslavië zijn lesbiese vrouwen al lange 
tijd georganiseerd. In het studentencentrum in 
Ljubljana is bijvoorbeeld de groep Lezbiska Sekcija 
aktief. De groep is voortgekomen uit de feministies-
lesbiese groep LILIT. Ze is ook aangesloten bij inter-
nationale  lesbiese organisaties als ILGA en ILIS (In-
ternational Lesbian Information Service). Vorig jaar 
is ook in Zagreb een lesbiese groep opgericht. 

In Tsjechoslowakije is de situatie voor homoseksu-
elen lange tijd moeilijker geweest dan in de DDR of 
Joegoslavië. Er bestaat al langere tijd een georgani-
seerde groep homo's en vorig jaar is die als legale ver-
eniging toegelaten. De groep heet Lambda Praha. 
Eind vorig jaar zijn er ook lesbiese vrouwen lid gewor-
den van deze groep. 

Hongarije kent de eerste in Oost-Europa officieel 
toegelaten vereniging voor homo-emancipatie, 
Homeros Lambda. Vrouwen spelen daarin een be-
langrijke rol. De groep heeft al drie keer de jaarlijkse 
konferentie van oost-europese homoseksuelengroe-
pen georganiseerd. Deze konferentie is voor 1991 ge-
pland in de DDR en voor 1992 in Praag. 

De groepen in Oost-Europa zijn zeer geïnteres-
seerd in kontakten en samenwerking met groepen uit 
West-Europa. 

Sociale ongelijkheid 
in de Sovjet-Unie 

Een van de dingen die glasnost aan het licht heeft 
gebracht is de wijdverspreide armoede en grote mate 
van sociale ongelijkheid in de Sovjet-Unie. Het meest 
schrijnend is natuurlijk het grote verschil tussen de 
lage levensstandaard van de bevolking en de enorme 
privileges van de hogere lagen van de burokratie. 
Maar er bestaan ook grote verschillen tusen de repu-
blieken in de Sovjet-Unie. De centraal-aziatiese ge-
bieden zijn een soort Derde Wereld binnen de Unie. 
Dat blijkt onder andere uit de volgende cijfers: 

Kindersterfte als indikatie van onderontwikkeling 
(1986): 

vs 25,4%o 21,1%o 31,5%o 
	 11,6 10,5 13,9 

A.idzJan 	  30,5 25,1 35,6 
Kfrghizlë: 38,2 28,6 42,4 

46,2 40,6 48,8 
447 43,4 47,8 

rkme.  : 58,2 545 5Ç,3 

Werkloosheid Sovjet-Unie: 
Beroepsbevolking (1989) 160 miljoen mensen 
Gedeeltelijk werkloos: zes miljoen mensen 
Ontslagen: 3 miljoen in 1986, waarvan de helft nieuw 
werk heeft gevonden 
Verwacht: 15 tot 16 miljoen werklozen tegen het jaar 
2000 
Armoede: 41 miljoen mensen leven onder de 
officiële armoedegrens van 78 roebel per maand. 

Rob Gerretsen 
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Vakbondskaderleden bereiden zich voor op Europa '92. 1 

Een voorbeeld uit de kunstmest-industrie 

interview met Petry van Kempen, kaderlid IB-FNV 

M 
aar de leiding van de vak- 
beweging trekt niet de kon-
klusie: de ekonomie wordt 
internationalistieser, 	het 
kapitalisties staatsapparaat 

wordt, internationalistieser, dus de 
vakbondsaktie moet ook internatio-
nalistieser worden, maar autonoom 
ten opzichte van de europese multi-
nationals en de politieke strukturen 
van de EEG. 

Integendeel, binnen de nederland-
se vakbeweging bestaat volledige 
steun voor het projekt van Europa '92. 
In het europees programma van de 
FNV van 14 november '89 is te lezen: 
"De FNV heeft een positieve en kon-
structieve opstelling inzake Europese 
integratie. In de afgelopen jaren heb-
ben we zelfstandig, via de nationale en 
europese adviesorganen en zowel in 
woorden als in daden de europese 

Op 18 oktober vorig jaar 
demonstreerde het Euro-
pees Vakverbond voor 
een sociaal Europa, in 
het kader van de verdere 

uitbouw van de EEG. 
Steun aan Europa '92, 
met een sociale dimensie. 

Aan de basis van deze 
"sociale" ondersteuning 
ligt de korrekte analyse 
dat er geen nationale op-

lossing is voor de huidige 
ekonomiese krisis, die 
een internationaal karak-

ter heeft. 

ontwikkeling gesteund en krities ge-
volgd..". 

Maar het sociale Europa als een 
"korrektie" op het ekonomies Europa 
gaat er niet komen. Er komt hooguit 
een plechtige verklaring over de So-
ciale rechten, maar deze zal uiterst 
minimaal zijnen in praktijk is het nau-
welijks iets waard, omdat het niet bin-
dend is. Net zo min als de belofte van 
vijf miljoen ekstra banen die het zou 
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Europa 1992  

gaan opleveren. De europese werkge-
versorganisatie, gesteund door de 
Thatcher-lobby, heeft er immers al 
zijn veto over uitgesproken. De voort-
durende centralisatie en koncentratie 
van het internationale kapitaal (het 
europese in het bijzonder), waarvoor 
de EEG een rechtstreeks instrument 
is, zal zich voltrekken over de ruggen 
van de werkende klasse. Helaas heeft 
door de opstelling van de traditionele 
leiding van de vakbeweging en de so-
ciaal-demokratie de europese kapita-
listiese klasse een internationalistiese 
voorsprong genomen op de arbei-
dersbeweging. De bedrijven, die el-
kaar bij gelegenheid opvreten, (zie 
bijvoorbeeld de recente fusiegolf) we-
ten wel waar hun gezamenlijk belang 
ligt. De arbeidersbeweging ligt zwaar 
achterop om een konkreet alternatief 
op te bouwen. En dat zal erger wor-
den zolang haar leiding zich neerlegt 
bij de strohalm van het "Europees so-
ciaal overleg". 

Maatregelen die werknemers te-
genover dit Europa-projekt kunnen 
zetten zijn steeds meer in diskussie. 
Zoals het opkomen voor europese 
cao's, erkenning van europese onder-
nemingsraden en vakbondsstrukturen 
binnen multinationals in de EEG. Be-
geleid door een eisenpakket, waar-
mee door alle vakbonden en in alle 
landen kampanje gevoerd kan wor-
den en waar mogelijk, solidariteitsak-
ties worden gehouden over de gren-
zen heen. 

Vakbondsleden zullen zelf de 
hoofdrol moeten spelen in dit hele 
proces. Maar er zijn weinig voorbeel-
den van bonden die kaderleden in de 
gelegenheid stellen om zelf interna-
tionale kontakten te leggen. De bon-
den vinden dat "gewone" kaderleden 
dat niet kunnen en dat die het maar 
moeten overlaten aan "specialisten". 

Een voorbeeld van internationale 
samenwerking dat wel tamelijk goed 
is uitgewerkt en gestruktureerd, is die 
van kaderleden bij Hydro Agri Ne-
derland (HA), voorheen de bedrijven 
Windmill te Vlaardingen en NSM te 
Sluiskill. Beide vestigingen zijn van de 
noorse kunstmestgigant Norsk Hydro 
(NH). Jaap van Kleef sprak daarover 
met Petry van Kempen. 

Petry werkt in de produktie bij HA 
in Vlaardingen en is vanaf het begin 
betrokken geweest bij het opzetten 
van internationaal kontaktenwerk. Hij 
is een van de vier kaderleden, die drie  

internationale konferenties van NH-
werknemers bezochten, in Zweden in 
'86, in Rotterdam in '88 en in Enge-
land in '89. Er zijn inmiddels afspra-
ken gemaakt om te proberen de inter-
nationale samenwerking door te zet-
ten en uit te breiden naar meerdere 
vestigingen van NH, met name in 
Zweden en Noorwegen, waar het 
moederbedrijf is gevestigd. 

Een wankel begin Petry: "Het 
eerste kontakt met buitenlandse kol-
lega's dateert van '82, mede door kon-
takten die we hadden met kollega's 
van ons bij het franse bedrijf Cofas. 
Deze waren lid van de Vierde Inter-
nationale in Frankrijk en waren aktief 
in de vakbond CGT. De kaderleden 
bij ons en in Frankrijk konstateerden 
toen, dat er grote veranderingen op 
stapel stonden bij hun vestiging, on-
der invloed van een te verwachten sa-
nering in de europese kunstmestsek-
tor. Om als bedrijfsledengroep van de 
Industriebond FNV zoveel mogelijk 
in staat te zijn ontwikkelingen vooruit 
te zien en daar invloed op te kunnen 
uitoefenen is het belangrijk om de 
ontwikkelingen van de kunstmest-
markt in Europa en met name van NH 
goed bij te houden. Vanaf 1980 be-
stonden er al kontakten tussen kader-
leden van NSM en SOMO (Stichting 
Onderzoek Multinationale Onderne-
mingen) om NH in kaartte brengen. 
Zij hebben toen ook al de Industrie-
bond verzocht om een internationale 
konferentie te organiseren." 

"Norsk Hydro is de grootste kunst-
mestproducent van Europa. Het be-
drijf is zeer winstgevend. NH kreeg 
Windinili in handen omdat ze het 
franse bedrijf Cofas kocht. Windmill 
kwam daarmee binnen de planning 
van NH terecht. Zeer rigoreus voerde 
NH een absolute rationalisatie door. 
Sociale gevolgen spelen een onderge-
schikte rol. In vier jaar tijd is 25 pro-
cent van de arbeidsplaatsen verdwe-
nen. De strakke hiërarchie maakt het 
lokale management en de direkties tot 
zetbazen en uitvoerders van de cen-
trale ondernemingsplannen. Grotere 
wijzigingen worden door de hoofd-
vestiging in Oslo bepaald. Kleinere 
door de regionale leiding in Brussel. 
Voor het koncern zijn de grenzen in 
Europa al lang verdwenen. Daarente-
gen zijn de ondernemingsraden voor-
al bedrijfsgericht en de vakbonden 
hooguit nationaal. Het gevolg daarvan 
is dat het hele beleid wordt doorge-
voerd zonder enig overleg of invloed  

van werknemers op hoofdpunten. Om 
de belangen van werknemers en na-
tionale vestigingen te kunnen beharti-
gen is absoluut een onderhandelings-
positie van OR en vakbonden op kon-
cern-nivo noodzakelijk. De werkne-
mers dreigen anders alle rechten en 
bescherming te verliezen. Binnen de 
kunstmestproduktie is een grote reor-
ganisatie aan de gang. Daarbij wor-
den honderden kleine vestigingen 
omgebouwd tot een vijftal giganten in 
Europa. Deze hebben onderling kar-
telafspraken, met name voor bulten 
Europa. Binnen Europa werken deze 
slecht door overproduktie, een terug-
lopende behoefte aan kunstmest en 
door konkurrentie en dumping vanuit 
Oost-Europa, Marokko en de VS." 

"In vakbondskringen houdt men 
vast aan de markt als principe, maar 
met beschermende regelingen en wet-
geving. De bond baseert zich op het 
Sociaal Handvest. Hiermee wil men 
de kapitalisten binden. Maar wetten 
en regels op nationale schaal stellen 
nu al weinig voor. Bovendien merken 
we in de praktijk dat er een forse ach-
terstand bestaat ten opzichte van de 
internationalisatie van de werkgevers. 
We hebben daarom een voorlopige 
Internationale Groep van NH samen-
gesteld. Het is een voorlopige groep, 
omdat ze moet worden uitgebreid 
naar Zweden en vooral naar Noorwe-
gen, het moederkoncern. Dat wil nog 
niet lukken. We hebben nog steeds 
niet alle vakbonden om de tafel van de 
landen waar we wel kontakten mee 
hebben". 

"Inmiddels zijn de bange verwach-
tingen over de reorganisaties ook juist 
gebleken. Bij Hydro Agri zullen 150 
arbeidsplaatsen van de 580 moeten 
verdwijnen op korte termijn, als ge-
volg van een grote sanering bij NH. 
De toekomst van 1-lA Rotterdam in 
Vlaardingen is onzeker. Onlangs 
werd er door de werknemers drie da-
gen gestaakt tegen het reorganisatie-
plan. Vooral omdat het de achterblij-
vers aan de willekeur van het bedrijf 
zou overleveren. Informatie van onze 
kollega's uit Engeland maakte het 
mogelijk snel de mensen te mobilise-
ren, omdat iedereen de plannen door-
zag en begreep waar die toe zouden 
leiden. Er is grote onrust in het bedrijf 
en het wantrouwen in NH is groot. 
Opvoeren van de produktiviteit is 
best, maar niet over onze ruggen." 

Informatievoorsprong Petry: 
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"Juist door de internationale kontak-
ten kunnen we de werknemers vaak 
sneller informeren dan de bedrijfsdi-
rektie, die van zijn informatie weer af-
hankelijk is van de hoofdvestiging. 
Het heeft enkele jaren geduurd voor-
dat de direktie van Windmill zich rea-
liseerde dat ze slechts uitvoerders van 
opdrachten waren." 

Zweden "In '86 hielden kaderleden 
van verschillende vestigingen uit vijf 
europese landen in Zweden een kon-
ferentie, georganiseerd door Trans 
National Information Exchange 

(TIE), een organisatie die kaderleden 
helpt bij het opzetten van internatio-
nale netwerken en hen van informatie 
voorziet. De gelden hiervoor kwamen 
onder andere van de kerk. De neder-
landse kadergroep heeft de keuze ge-
laten aan individuen om te gaan. 

Wij hebben op de konferentie het 
verhaal dat we al van SOMO hadden, 
verder ingevuld met onze cijfers. 
Vooral kwam hier aan de orde de in-
vesteringsstrategie van Nl-T en de op 
handen zijnde reorganisatie. Het be-
leid van NH was inmiddels voor jaren 
vastgesteld en bestond uit vier stap-
pen. Ten eerste het opkopen van een 
aantal produktie-eenheden en daar- 

mee een aandeel verwerven in de eu-
ropese markt. Ten tweede investeren 
en fors reorganiseren met die nieuwe 
vestigingen, sluiting van minder ren-
dabele bedrijven, forse investeringen 
in ultra-moderne produktie-eenhe-
den en specialisatie naar stikstof-fos-
faatmesten. Ten derde toegroeien in 
Europa naar vier regio's, met één of 
enkele zeer grote produktie-eenhe-
den en een duidelijke taakverdeling. 
Ten vierde expansie naar Zuid-Euro-
pa en vervolgens naar de wereld-
markt. 

Wij zijn bij Windmili met dit ver-
haal weer teruggegaan naar het be-
drijf. De direkties reageerden zeer 
negatief, evenals het midden- en ho-
gere kader. Het gehoor in de kader-
groepen voor dit verhaal was lauw. 

Vanaf dat moment is er toen een 
internationale uitwisseling op gang 
gekomen met een bulletin en werden 
er nieuwe kontakten gelegd." 

Geen steun van Industrie-
bond "In Nederland kregen wij 
geen enkele medewerking van de In-
dustriebond FNV. Maar het werd 
voor ons kaderleden steeds duidelij-
ker, dat zonder het bondsapparaat er 
niets van de grond zou komen. Er is 

ook landelijk steun nodig van de ka-
dergroepen zelf. Als een kadergroep 
daar zelf niet echt helemaal achter 
staat, kun je de internationaal ge-
maakte afspraken niet nakomen in je 
eigen bedrjf, of land." 

Rotterdam "In '88 vond er een 
konferentie plaats in Rotterdam, 
waar kaderleden uit Nederland (voor-
al van NSM) in staat waren op basis 
van literatuur een marktanalyse te 
maken, die we daarna ook bijhielden. 
Kontakten met franse, engelse en ne-
derlandse kollega's werden daar on-
derhouden. Tevens werd het markt-
aandeel van Windmill in kaart ge-
bracht." 

Huil "In november '89 vond een 
voorlopig hoogtepunt in de interna-
tionale kontakten plaats, in de vorm 
van een internationale vergadering in 
Huil, Engeland. Aanwezig waren 
daar de Transport and General Wor-
kers Union uit Engeland (TGWU) 
met kaderleden van een fabriek uit 
Immingham, kaderleden van vier pro-
duktiefabrieken van HA-Frankrijk 
(allen CGT-leden), kaderleden van 
de Industriebond FNV van HA Sluis-
kuil (NSM) en vier kaderleden van 
HA Rotterdam. Daarnaast was de In-
ternationale Federatie van Chemie-
vakbonden (ICF) vertegenwoordigd, 
SOMO en een engelse onderzoeker. 
De TGWU organiseerde de bijeen-
komst, wat een belangrijke formele 
erkenning betekende." 

"De Engelsen kijken vooral naar 
het personeelsbeleid, de nieuwe ma-
nagersstrategieën, invloeden van Ja-
pan op NH. Wij hebben als kaderle-
den veel profijt gehad van engels we-
tenschappelijk onderzoek op die ter-
reinen in chemiese bedrijven. Ze heb-
ben ook een vergelijkende studie ge-
maakt van negen bedrijven, waaron-
der NH. Bij NH-Agri Engeland is de 
afgelopen vier jaar ruim 800 miljoen 
gulden geïnvesteerd. Het aantal ar-
beid(st)ers daalde van 2400 tot 735. 
Het aantal vestigingen van twaalf tot 
één. Op dit moment is er opnieuw een 
reorganisatie gaande, waarbij 235 
mensen eruit moeten." 

Managementstrategie "NHA 
voert in Engeland een zeer agressief 
beleid met veel japanse trekken. De 
sfeer is daarom slecht bij de mede-
werkers. Voor het eerst sinds vier jaar 
zijn er weer loononderhandelingen 
geweest met de bond. De direktie 
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heeft een relatief hoog loonbod moe-
ten doen, omdat het personeels-on-
vriendelijke beleid van laag tot hoog 
de motivatie sterk verminderd had. 
Dit hangt samen met de invoering van 
de nieuwe management-strategie. De 
belangrijkste onderdelen van die stra-
tegie zijn: prestatie-beloning, uitbe-
steding, inlenen, winstdelingsregelin-
gen, kwaliteitskringen, werkbespre-
king en advisor councils, een soort on-
dernemingsraad, maar met min-
der rechten, die ook als buffer 
funktioneert tussen werkvloer en 
management. 

Er is in Huli afgesproken, dat 
dit engelse onderzoek zou wor-
den uitgebreid naar Nederland 
en Frankrijk. 

De vrees was in 1985/86 dat de 
nieuwe strategieën de nekslag 
zouden vormen voor de vakbe-
weging. Het onderzoek bewees 
dat de bond zijn positie ook heel 
goed kan handhaven, mits ze aan 
een aantal zaken hard gaat trek-
ken. Het gaat dan vooral om zor-
gen voor goede scholing, uitwis-
seling van kontakten in verschil-
lende vestigingen (nationaal en 
internationaal) van hetzelfde 
koncern; goede kontakten tussen 
kaderleden en vertegenwoordi-
gers (shopstewards). En probe-
ren overal een vinger tussen te krij-
gen. In Engeland is dat ook gelukt in 
een aantal bedrijven bij de invoering 
van een aantal maatregelen. Bijvoor-
beeld bij het inlenen van personeel. 
Deze wist de bond geplaatst te krijgen 
in pools met vast werk en via de pools 
kregen ze vaste banen bij het bedrijf, 
bijvoorbeeld bij Sarah Lee Kitchens. 
En met het bevechten van gelijke be-
loning voor het personeel, gelijke 
rechten van vast- en inleen-personeel. 
Inmiddels hebben de inleenkrachten 
meer vakbondsleden dan het vast per-
soneel. Juist omdat er keihard onder 
hen is gewerkt en er resultaten zijn ge-
boekt. (In Nederland richt de Indus-
triebond zich alleen op vaste krachten 
en heeft in de praktijk een beleid, dat 
inleen-personeel niet tot het werkveld 
van de bond behoort.) 

Een ander voorbeeld van vak-
bondsinvloed ligt op het terrein van 
"kwaliteitskringen". Als die eenmaal 
zijn ingevoerd, kiezen de engelse ka-
derleden ervoor om hun invloed hie-
rin zo groot mogelijk te maken. Door 
van te voren af te spreken welke on-
derwerpen er worden besproken,  

door bij sommige onderwerpen de 
bond uit te nodigen, door veto's te ei-
sen van werknemers en de kringen te 
gebruiken voor verbetering van de ar-
beidsomstandigheden, wordt gepro-
beerd de kringen voor werknemers-
belangen te gebruiken." 

Vakbonden buiten spel "Een 
van de managersstrategieën van NH is 
de decentralisatie van produktievesti-
gingen en de zogeheten "overhead". 

Tegelijkertijd kiest het koncern voor 
centralisatie van besluitvorming op 
het europees hoofdkantoor. Tussen 
deze twee nivo's en de centrale be-
sluiteenheid ligt relatief weinig. Dit 
noemt men de platte strukturen. 
Hiermee is het betrekkelijk makkelijk 
om verschillende vestigingen tegen el-
kaar uit te spelen. Tot en met lokale 
direkties aan toe. Juist deze strategie 
heeft als hoofddoel om de vakbewe-
ging buiten spel te zetten en inzicht en 
invloed van werknemers onmogelijk 
te maken. Bij Windmill merk je ook 
dat de bond en de OR buiten belang-
rijke besluiten staan, want die worden 
in Brussel genomen.' 

Wetenschappelijk onderzoek 
nodig "Voor kaderleden is het be-
langrijk om van wetenschappelijk On-
derzoek gebruik te maken. De kader-
leden van HA hebben veel gehad aan 
de studies die de Engelsen hebben 
verricht naar NH. Datzelfde geldt in 
Nederland voor de informatie en stu-
dies die aangeleverd werden door 
SOMO en TIE. Het heeft de positie 
van kaderleden bij NH hier zeker ver-
sterkt. Het is mogelijk gebleken om 

sneller te anticiperen op de ontwikke-
lingen. We houden ons ook vanaf het 
begin bezig met een intensieve uitwis-
seling van literatuur. 

Daarnaast zien wij een internatio-
nale uitwisseling ook sociaal als be-
langrijk. Er zijn plannen voor een ver-
voigkonferentie. De ICF heeft ver-
zocht aan de bonden bij de noorse 
vestiging om dit te organiseren. Zij is 
op wereldschaal aktief. Als de noorse 

en zweedse bonden daar niet aan 
willen, zullen we het zelf met onze 
internationale groep weer moeten 
doen. Want het ziet er nog lang 
niet naar uit, dat de ICF dit zelf zal 
organiseren. 

De kontaktgroep van kaderle-
den hoopt ieder jaar een interna-
tionale bijeenkomst te kunnen or-
ganiseren. En tenslotte willen ze 
een internationaal bulletin uitge-
ven, dat binnenkort moet verschij-
nen en aan de poorten verspreid 
moet worden in Engeland, Fran-
kijk en Nederland." 

"Onze plannen voor de toe-
komst zijn allereerst de marktana-
lyse bijhouden. Daarnaast het 
personeels- en sociale beleid in 
kaart brengen en beïnvloeden. 
Ten derde het internationaal on-
derling afstemmen van arbeids-
voorwaarden en arbeidsomstan-

digheden, bijvoorbeeld de atv, vut, en 
dergelijke." 

Utopie "De Industriebond FNV 
vindt deze benadering een utopie. Zij 
vindt dat iedere internationale verte-
genwoordiging moet worden goedge-
keurd door de ICF-officials. De In-
dustriebond vindt ook dat deze kon-
takten nooit verder kunnen gaan dan 
het uitwisselen van informatie. Zij is 
niet gericht op het opbouwen van al-
ternatieve netwerken en macht. Daar-
om ook geeft de Industriebond lande-
lijk geen enkele medewerking, in te-
genstelling tot het distrikt Rotterdam. 
Terwijl in Frankrijk en Engeland on-
der invloed van de '92-diskussie de 
houding van de bonden snel aan het 
veranderen is, zien we dat bij de In-
dustriebond FNV niet. Verantwoor-
delijk bestuurder Ad Voerman kan 
geen enkele hulp geven aan kaderle-
den van zijn bond. Een nieuwe konfe-
rentie mag alleen via de officiële ka-
nalen opgezet worden en de Indus-
triebond heeft er geen geld voor over. 
In de jaarplannen besteedt de bond 
wel steeds meer mooie intentieverkla-
ringen aan de noodzaak van interna- 
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tionaal vakbondswerk, vooral voor de 
grote koncerns. Maar de praktijk stelt 
niets voor. En dat terwijl er toch on-
der kaderleden een grote behoefte 
bestaat aan steun bij het organiseren 
van internationale samenwerkings-
verbanden tussen kollega's onderling. 
Zoals bij DSM, Akzo, Unilever, Phi-
lips, NH en anderen. Maar nog steeds 
wil de bond alleen die initiatieven 
steunen die onder een officiële verte-
genwoordiging vallen. Er zijn wel 
koncernbijeeakomsten geweest, maar 
dat waren alleen vakbonds-officials. 
Een geldverslindende publiciteits-
stunt zoals een vergadering van de 
voltallige Bondsraad in Luxemburg, 
als vervanging voor echt internatio-
naal vakbondswerk, geeft de armoe 
duidelijk weer. 

Kaderleden willen al veel langer 
direkte internationale netwerken op-
zetten. Juist omdat vertegenwoordi-
ging op ander nivo vaak zinloos is. Zo-
als bijvoorbeeld de ondernemings-
raad, die alleen per vestiging wordt 
ingesteld en waar niets wordt beslist. 

De Industriebond geeft dus geen 
geld aan dit soort initiatieven. De 
bondsleiding is ook bang zaken uit 
handen te geven, waarmee zij de kon-
trole verliest. Zo denken ze ook het 
internationale werk goedkoop te hou-
den, door het kontakt alleen via de of-
ficials te laten lopen. Maar alleen ka-
derleden kunnen konkrete omstan-
digheden per bedrijf volgen. Zij die-
nen juist te worden gesteund door de 
bestuurders. Niet andersom. Pas nu 
begint die diskussie te leven, onder in-
vloed van Europa '92. Voor een be-
drijf als NH bestaan de grenzen allang 
niet meer. 

Een uitzondering binnen de bond 
is zeker het Rotterdamse distrikt, 
waar wij wel alle medewerking van 
krijgen, waar verslagen en konidusies 
mee worden doorgesproken, en waar 
wij de faciliteiten van het kantoor 
kunnen gebruiken, zoals vertaalkapa-
citeit. De bestuurders korresponde-
ren nu ook formeel met de engelse 
bonden. 

Maar in het algemeen ligt de In-
dustriebond mijlenver achter bij de 
TGWU. Die staat door haar shopste-
wards midden tussen de kaderleden, 
met heel veel gesprekken op de werk-
vloer. Ook het internationale werk 
willen zij blijven doen vanuit de werk-
vloer. Zij kijken eerst op de bedrijven, 
dan geven zij kursussen, dan wordt er 
gemobiliseerd. In Nederland hebben  

kaderleden alleen de positie van voel-
horens. 

Anderzijds is het voor ons duide-
lijk, dat onze manier van organiseren 
onvoldoende is. Het zal toch officieel 
door de bonden moeten worden geor-
ganiseerd. Nu proberen we in Neder-
land ook via OR-kanalen de andere 
vestigingen aan te schrijven. 

De manier waarop wij nu werken 
werd in Engeland vergeleken met de 
allereerste stappen om vakbonden te 
organiseren, 150 jaar geleden: zonder 
geld, zonder vrijgestelden, half of ge-
heel illegaal.' 

En de direktie? "Terwijl NH 
zelf de mond vol heeft van Europa '92 
en het verbeteren van de internationa-
le konkurrentiepositie, is ze fel tegen 
internationale kontakten van werkne-
mers. Op alle mogelijke manieren 
probeert het bedrijf tegenwerking te 
geven. Kleine speldeprikken bijvoor-
beeld als geen vrije dag geven voor in-
ternationale vergaderingen. Interna-
tionale delegaties mogen het terrein 
niet betreden. In Nederland doet het 
hoger management daar driftig aan 
mee. Regelmatig ondervinden wij of-
ficiële tegenwerking. Het gaat hun na-
tuurlijk veel te ver, als wij in ons bulle-
tin een boekje open doen over de si-
tuatie elders, precies met cijfers." 

Andere landen. "Er ontbreekt 
nog een aantal landen dat we er graag 
bij willen hebben. Bijvoorbeeld Duit-
sers, Noren en Zweden. Waarschijn-
lijk is de ondernemingsraad in die lan-
den nog afwachtender dan de neder-
landse Industriebond FNV. Wij heb-
ben geprobeerd kontakten te leggen, 
dat is ons tot nu toe niet gelukt. In die 
landen wordt ook gewerkt met zoge-
heten werknemers-kommissarissen. 
De werknemers-vertegenwoordiging 
is daar nog meer geïnstitutionali-
seerd. In Duitsland is het aantal werk-
nemers bij NH teruggelopen van 2100 
naar 750. De werkgelegenheid is daar 
in stappen afgebroken. De "Betriebs-
rat" zei steeds dat de werkgelegen-
heid veilig was, als het bedrijf maar 
eerst weer gezond was. Het kwam er 
dan op aan om de rest te redden. En 
ondanks dat de duitse bonden sterk 
zijn, zijn ze volkomen ingegroeid in 
het staatsbestel en in het overleg met 
regering en werkgevers. Daardoor 
hebben ze weinig invloed op de feite-
lijke gang van zaken." 

Resultaten "De engelse en franse 
vestigingen willen met de internatio- 

nale uitwisseling resultaten hebben. 
Zij willen internatioanle standpunten 
over het beleid van NH. Voor de ne-
derlandse vestigingen ligt dat ver-
deeld. Bij NSM is twee miljard geïn-
vesteerd in tienjaar. Daar leeft ook de 
minste onvrede bij het personeel. In 
Frankrijk is er een inkrimping tot drie 
vestigingen aan de gang. Daar is het 
de laatste jaren hard gegaan. Daarbij 
heeft de CGT meer strijdtraditie. Zij 
willen met een internationale solidari-
teitsverklaring werken. De engelse 
vestiging heeft harde klappen gehad 
en nu weer. De werknemers zijn nu 
weer aan het opkrabbelen en willen 
de internationale kontakten afstem-
men op een offensievere strategie. 
Het probleem daarbij is ook dat wan-
neer er te vroeg wordt overgegaan op 
een offensievere strategie er dan nog 
geen vertrouwen genoeg zal bestaan 
in onze internationale werkwijze. Als 
we te laat zijn met optreden, dan ver-
vallen we in de ogen van onze kolle-
ga's en onszelf natuurlijk tot een 
praatklub. Dat is de reden waarom we 
ook een internationaal informatie-
bulletin willen gaan uitgeven op korte 
termijn. Wel zijn er lijnen uitgezet, 
waarlangs we internationaal zullen 
gaan werken. In sommige situaties 
proberen we reorganisaties tegen te 
houden. In andere situaties kunnen 
we dat gewoon niet. Dan stellen we 
voorwaarden. Hierbij spelen de lonen 
dan nauwelijks nog een rol. Zoals bij-
voorbeeld in Frankrijk waar de pro-
duktiviteit stijgt met 80 procent, met 
100 mensen minder aan het werk. Bij 
NSM werkt 30 procent minder perso-
neel, terwijl de hoeveelheid produktie 
vijf keer zo hoog is. Maar het gaat dan 
meer om andere eisen. Bij afvloeiing 
pleiten voor vervangende werkgele-
genheid. Verzet organiseren tegen ge-
dwongen ontslagen; tegenhouden van 
de negatieve konsekwenties van flexi-
bilisering en nieuwe technieken; het 
behoud van rechten en goede arbeids-
omstandigheden voor degenen die 
achterblijven na een afvloeiing. De 
belangrijkste konidusie van de engel-
se konferentie was dat behoud en uit-
breiding van werkgelegenheid alleen 
verkregen kan worden door een strijd 
voor offensieve eisen als arbeidstijd-
verkorting, die door de gezamenlijke 
europese vakbeweging gevoerd moet 
worden." 

Interview door Jaap van Kleef. 
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Nicaragua: moeilijke tijden voor de revolutie 

door Sergio Rodriguez (PAT-Mexico) 

Het nicaraguaanse FSLN verloor op 25 februari 1990 onverwacht de verkiezingen. 
Die nederlaag heeft grote gevolgen voor revolutionair-links, met name in Latijns-

Amerika. Door de geslaagde sandinistiese revolutie van 1979 was een politieke her-
strukturering van deze stromingen op gang gekomen. De krachtsverhoudingen 

tussen het imperialisme en nationale bevrijdingsbewegingen en tussen reformis-
ties links en revolutionair links begonnen te veranderen. Door de nederlaag van 

het FSLN is het nu een stuk onzekerder hoe dit zich verder zal ontwikkelen. 
at analyseert Sergio Rodri-
guez, een van de interna-
tionale waarnemers bij de 
nicaraguaanse verkiezin-
gen. Rodriguez is een van 
de centrale mensen in de 

PRT, de mexikaanse sektie van de 
Vierde Internationale, die zich vanaf 
de eerste dag zeer aktief heeft inge-
zet voor solidariteit en steun voor de 
nicaraguaanse revolutie. Hij schreef 
dit artikel kort na de verkiezingen. 

De krisis in de post-kapitalistiese 
landen heeft grote gevolgen voor het 
uitwerken van verschillende strategie-
se hypotheses. Voor het grootste deel 
van revolutionair links speelde wat 
het 'socialisties kamp' genoemd wordt 
een fundamentele rol, als steun bij re-
voluties. In privé-gesprekken werd 
veel geklaagd over de burokraten in 
Oost-Europa, maar officieel en pu-
bliekelijk namen veel stromingen een 
totaal onkritiese houding in. Van-
daag-de-dag bestaat het 'socialisties 
kamp' niet meer. Er is een soort poli-
tieke leegte ontstaan doordat de ont-
wikkelingen in het Oosten nog niet tot 
een duidelijke positiebepaling ten op-
zichte van het imperialisme en de 
strijd in de Derde Wereld hebben ge-
leid. 

De nederlaag van het FSLN zal 
door de imperialisten en door de la-
tijns-amerikaanse nationale bourge-
oisieën worden gebruikt als nieuw be-
wijs voor het falen van het socialisme 
en de zinloosheid van revolutie. Zij 
stellen niet alleen dat de revolutie niet 
in staat is geweest de nicaraguaanse 
ekonomie uit haar onderontwikkeling  

te halen. Dankzij de revolutie, zo zeg-
gen zij, is de nicaraguaanse ekonomie 
er slechter aan toe dan ooit. De reke-
ning die zij nu willen presenteren zal 
gevolgen hebben voor sommige delen 
van revolutionair-links. 

Het moet gezegd worden: de ne-
derlaag in Nicaragua betekent een 
overwinning voor de imperialistiese 
politieke strategie van 'konflikten met 
lage intensiteit'. De kontra-revolutie 
is militair verslagen, maar de Sandi-
nisten betaalden daar militair, ekono-
mies en sociaal een hoge prijs voor. 
Het is de contra's nooit gelukt steun te 
winnen onder de bevolking. Ze heb-
ben zich dan ook niet in een gekontro-
leerde zone in Nicaragua kunnen ves-
tigen. Maar de contra's hebben desal-
niettemin de weg bereid voor de over-
winning van de oppositie onder lei-
ding van Chamorro, de UNO. 

De menselijke kosten van deze 
oorlog zijn ongelooflijk hoog. Meer 
dan vijftig procent van het nicaragu-
aanse overheidsbudget moest aan de-
fensie worden besteed. 70.000 mensen 
zijn gedood en vele duizenden ge-
wond. Bijna elk nicaraguaans gezin 
heeft wel iemand verloren, heeft een 
gewond familielid of leed materiële 
schade. Dit alles speelde een grote rol 
in de hoofden van de mensen die voor 
de UNO stemden, en die dachten dat 
dat de enige manier was om de oorlog 
te stoppen en een eind te maken aan 
de militaire dienstplicht. 

Doordat de bevolking genoeg had 
van de oorlog werd het FSLN ge-
dwongen de verkiezingen te vervroe-
gen. Hierdoor kon het FSLN haar po- 

litieke legitimiteit vergroten en kon zij 
het de amerikaanse imperialisten 
moeilijker maken de agressiepolitiek 
voort te zetten. "Het is de bedoeling 
van het FSLN om 70 procent van de 
stemmen en dus een meerderheid in 
het parlement te halen. Om dat te be-
reiken gebruikt de president een taal 
die iedereen kan begrijpen, de taal 
van honkbal: 'Je moet de bal niet links 
of rechts raken, maar in het midden". 
Dit citaat weerspiegelt vrij goed de 
elektorale strategie van de Sandinis-
ten. Doel was een sterke meerderheid 
te winnen door simpele taal te gebrui-
ken, zonder linkse praat, in een kam-
panje zonder militaire uniformen. 
Maar dit tegengif was niet effektief 
genoeg tegen de angst van het grote 
deel van de bevolking dat niet anti-
sandinisties genoemd kan worden, 
maar dat wel betwijfelde of de Sandi-
nisten de oorlog zouden kunnen 
beëindigen. 

Een andere centrale faktor in de 
nederlaag is de ekonomiese situatie 
die het land kwelt. De groeiende hy-
perinflatie leidt tot grote onrust in de 
hele ekonomie. De cijfers spreken 
boekdelen. In 1985 was de inflatie al 
334,5 procent per jaar. In 1986 was zij 
747,4 procent. In 1987 liep dat op tot 
1347,2 procent. In 1988 werd het on-
gelooflijke cijfer van 36000 procent 
bereikt, waarna in 1989 een daling op-
trad tot 1700 procent. Dit laat duide-
lijk zien hoe de nicaraguaanse ekono-
mie onder druk staat. Uiteraard zijn 
het in de eerste plaats de arme mas-
sa's die de prijs hebben betaald voor 
het ekonomies beleid van de sandinis- 
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tiese regering. 
In zijn boek 'Nicaragua' schreef 

Oscar René Vargas: "Het binnen-
lands produkt daalde tot het nivo van 
eind jaren vijftig, terwijl het per hoofd 
van de bevolking zelfs zakte tot het 
nivo van de jaren veertig. Als we de 
koopkracht volgens de officiële cijfers 
in 1980 op 100 stellen, was die in 1988 
gezakt tot 3,7. Dit toont overduidelijk 
dat het levenspeil van de bevolking in 
elkaar gestort is. En dat gegeven kan 
effekt hebben op het stemgedrag bij 
de algemene verkiezingen van februa-
ri 1990". Deze prognose blijkt nog 
juister te zijn dan de auteur zelf dacht. 

Inflatie blijft Hoewel de inflatie in 
de eerste helft van 1989 verminderde, 
dankzij een ekonomies beleid in de 
beste traditie van het Internationaal 
Montair Fonds (IMF), is het levens-
peil van de massa's niet verbeterd. De 
inflatie lag begin van het jaar op 792 

procent, maar de lonen namen slechts 
met 120 procent toe. Erger nog: het 
prijsindexcijfer voor basisbenodigd-
heden steeg met 927,56 procent. Niet 
alle goederen werden in dezelfde 
mate door de inflatie geraakt, maar 
huishoudelijke produkten behoren tot 
de hardst getroffenen. 

Van dit soort beleid is sprake in 
alle landen van Latijns-Amerika, 
maar met Nicaragua is iets speciaals 
aan de hand. Terwijl het IMF altijd 
een strak bezuinigingsbeleid opdringt 
als voorwaarde voor nieuwe kredie-
ten, heeft Nicaragua geen enkele toe-
gang gekregen tot nieuwe financie-
ringsbronnen. De militaire hulp van 
de Verenigde Staten aan El Salvador 
bedroeg 1.630,8 miljoen dollar tussen 
1983 en 1987. In diezelfde tijd kreeg 
de rest van de regio 3.769,8 miljoen 
dollar. Maar Nicaragua kreeg geen 
cent. Stellen we de buitenlandse steun 
in 1985 op 100, dan zien we een daling  

tot 12,75 in 1988. Daar komt nog bij 
dat ook de instroom van valuta door 
de export van landbouwprodukten is 
teruggevallen. In 1979 was dat nog 
565,5 miljoen dollar, in 1988 niet meer 
dan 235,7 miljoen dollar. De nicara-
guaanse ekonomiese aanpassingspoli-
tiek is dus bijzonder in die zin, dat het 
land er op geen enkele manier munt 
uit heeft kunnen slaan. 

De greep van het imperialisme is in 
Nicaragua duidelijker dan in elk an-
der land in Latijns-Amerika. De eko-
nomiese blokkade heeft haar effekti-
viteit tegen een arm klein land als Ni-
caragua bewezen. Je moet je dan ook 
afvragen of er een ander ekonomies 
model mogelijk was geweest voor Ni-
caragua. Sommigen zullen geneigd 
zijn te denken dat de oplossing ligt in 
het nationaliseren van het grootste 
deel van de produktiemiddelen, om te 
verhinderen dat marktmechanismen 
een rol spelen. Maar die oplossing is 
utopies. 

Nicaragua is een heel klein land 
met een van de laagste industrialisa-
tiegraden van de wereld. Nicaragua 
heeft een zeer beperkte produktieka-
paciteit, die bovendien vooral gekon-
centreerd is in de agrariese export-
sektor. Het uitgevoerde ekonomiese 
aanpassingsbeleid was zeker niet ide-
aal. Sommige aspekten hadden veran-
derd kunnen worden, met name wat 
betreft het herinvesteren van winsten, 
maar dat zou de situatie niet funda-
menteel veranderen. 

Zonder een duidelijke beeld van 
wat de imperialistiese plundering be-
tekent is niets te begrijpen van wat er 
gebeurt in een land als Nicaragua, dat 
een diepgaande revolutie probeert uit 
te voeren en dat met gigantiese pro-
blemen wordt gekonfronteerd bij het 
opbouwen van een ander soort sa-
menleving. Als we daar het probleem 
van de oorlog aan toevoegen is het 
plaatje kompleet. 

Het vraagstuk is gekompliceerd. 
De iniperialistiese landen hebben een 
belangrijke verandering in de arbeids-
verhoudingen doorgemaakt. In het 
proces van ekonomiese herstrukture-
ring zijn grote technologiese verande-
ringen gekombineerd met diepgaan-
de veranderingen in de organisatie 
van de arbeid. Het ter diskussie stel-
len van het taylorisme heeft de deur 
geopend voor een nieuw soort organi-
satie in de bedrijven. Dat heeft geleid 
tot een aanzienlijke toename van de 
arbeidsproduktiviteit. Dit alles is 
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doorgevoerd zonder dat de arbeiders-
klasse in de imperialistiese landen in 
staat is geweest er wat tegen te doen. 

Veranderingen in het arbeids-
proces De ekonomiese aanpassings-
politiek die verschillende latijns-ame-
rikaanse landen op dit moment ten 
uitvoer brengen, vereist net zulke ver-
anderingen, maar dan in de kontekst 
van een desastreuse ekonomiese kri-
sis. De produktiviteit is in de imperia-
listiese landen zo sterk toegenomen, 
dat de latijns-amerikaanse ekono-
mieën steeds verder terugzakken in 
hun onderontwikkeling. Omdat dit 
soort herstruktureringen van arbeids-
processen niet alleen voor de indus-
trie maar ook voor de landbouw kon-
sekwenties hebben, heeft de nicaragu-
aanse ekonomie hier ook mee te ma-
ken. Het nivo van arbeidsproduktivi-
teit in landen als Japan en West-
Duitsland is hoger dan in het verle-
den. 

In deze situatie kan de wurging 
door het imperialisme van een revolu-
tie in een arm land in de Derde We-
reld alleen worden tegengegaan door 
een tijdige sterke tegenaanval van de 
arbeidersklasse in de ontwikkelde 
landen. De revolutie in de armste lan-
den in de Derde Wereld kan alleen 
vooruitgang boeken met steun van de 
arbeid(st)ers in de imperialistiese lan-
den. 

Een en ander betekent niet dat de 
Sandinisten geen fouten hebben ge-
maakt op ekonomies en - in het bij-
zonder - sociaal vlak. Het bestaan van 
een kategorie leden van het staatsap-
paraat met een serie privileges werd 
een stuitende realiteit. De opening 
van speciale winkels voor diplomaten 
(de "diplotiendas"), waar bepaalde 
nicaraguaanse funktionarissen bene-
den de marktprijs konden kopen, 
wekte de woede op van de minstbe-
deelden. Che Guevara had hier al 
voor gewaarschuwd. We denken niet 
dat in Nicaragua een burokratiese So-
ciale laag is uitgekristalliseerd, maar 
de schadelijke effekten van dit soort 
verschijnselen in een verwoest land 
kunnen niet worden ontkend. 

De zwakte van de na de revolutie 
gevormde massaorganisaties is een 
ander centraal element in de neder- 
laag van het FSLN, net als de verhou-
ding tussen de staat, de partij en de 
massa's. De grote volksorganisaties 
hebben ernstig te lijden gehad van het 
ekonomies beleid en kwamen voor 

een dilemma te staan. Ofwel druk or-
ganiseren om de ekonomiese politiek 
van de regering te veranderen. Ofwel 
die politiek steunen en in de ogen van 
de massa's verworden tot niet meer 
dan instrumenten van de staat. 

Bijeenkomsten met het volk Er 
waren twee opstellingen. De "oog in 
oog"-diskussies van de bevolking met 
sandinistiese leiders werden vaak ge-
organiseerd met de uitgesproken be-
doeling druk op de president uit te oe-
fenen om - gedeeltelijke - veranderin-
gen door te voeren in de loon- of kre-
dietpolitiek. Daniel Ortega heeft ook 
een aantal ekonomiese maatregelen 
bijgesteld. Maar op deze bijeenkom-
sten werd de ekonomiese politiek ook 
ondersteund en toegejuicht, wat tot 
negatieve reakties van de massa's 
leidde. 

Deze onvrede werd noch gekanali-
seerd noch georganiseerd door de 
UNO. Naar mijn mening is dat nog 
steeds zo. Maar er ontstond een zwij-
gende, nauwelijks grijpbare negatieve 
opstelling. De slotmanifestatie van 
Daniel Ortega in Managua trok hon-
derdduizenden mensen (500.000 vol-
gens de meest gematigde schattin-
gen). Er waren ook grote mobilisaties 
in Masaya, Leon en in andere plaat-
sen. Maar velen die er aan deelnamen 
stemden niet voor het FSLN maar 
voor de UNO. Sommige deelnemers 
moeten toen al besloten hebben op 
Violeta Chamorro en op haar kandi-
daten voor het parlement en voor de 
gemeenteraden te stemmen. Toch na-
men al deze mensen deel aan FSLN-
bijeenkomsten. Daarvoor zijn twee 
verklaringen. Mensen stemden voor 
de UNO vanuit het idee dat het FSLN 
de verkiezingen wel zou winnen, maar 
dat het nodig was een tegenwicht te 
bieden. En mensen gingen onder een 
zekere druk naar de bijeenkomsten. 
Niet omdat iemand in het bijzonder 
hen dwong, maar simpelweg door het 
gewicht van de staat in de samenle-
ving en door het bestaan van een offi-
ciële regeringspartij. Latijns-amerika-
nen zijn zeer bekend met dit soort si-
tuaties. 

Ik wil op geen enkele manier een 
vergelijking maken tussen Nicaragua 
en de totalitaire regiems in Oost-Eu- 
ropa. Niets zou onjuister zijn dan dat. 
Maar het FSLN reduceerde het pro- 
bleem van de opbouw van een demo-
kraties land tot een meerpartijenstel-
sel, vrije verkiezingen en algemeen 

kiesrecht. Er werd geen demokratie 
van een ander soort ontwikkeld: de 
embryonale vormen waren daar aan 
het begin van de revolutie voor aan-
wezig. Dit is zeer essentieel. 

De grote massa van de bevolking 
kan een ekonomiese politiek en oor-
log zoals in Nicaragua niet aksepteren 
zonder in staat te zijn daar zelf direkt 
besluiten over te nemen. De identifi-
katie tussen de massa's en de staat 
was niet vernietigd. Maar doordat di-
rekte lijnen niet bestonden, begreep 
de meerderheid van de werkenden in 
de stad en op het platteland niet wat 
de redenen waren voor bepaalde eko-
nomiese maatregelen. 

Imperialistiese agressie weer-
staan Het FSLN zal nu moeten vast-
houden aan het opbouwen van een 
demokratiese volksmacht. Alleen zo'n 
regering kan de voorwaarden schep-
pen om de imperialistiese agressiepo-
litiek te weerstaan, door de werken-
den tot meesters en meesteressen van 
hun eigen geschiedenis en toekomst 
te maken. In de huidige situatie in Ni-
caragua kan het herwinnen van de re-
geringsmacht met parlementaire mid-
delen zelfs via de konsolidatie van 
zo'n volksmacht gaan. 

De uitslag van de verkiezingen ver-
raste niet alleen het FSLN, maar ook 
de UNO. De diskussies in deze koali-
tie gingen vooral over welke plaats de 
kandidaten van de verschillende orga-
nisaties voor het parlement op de re-
gionale lijsten zouden krijgen en over 
de eerste vijf namen op die lijsten. De 
UNO verwachtte zo'n 33 procent te 
halen. En een aantal dagen na 25 fe-
bruari had de UNO nog geen basis 
voor de formatie van een stabiele re-
gering, om een burgeroorlog te voor-
komen en om de invloed van het 
FSLN in de samenleving terug te drin-
gen. 

Dit heeft alles te maken met de 
aard van UNO. Deze koalitie kon al-
leen gevormd worden door de druk 
van de regering van de Verenigde Sta-
ten. De Financial Times (28-2-1990) 
noemde de UNO "een bonte alliantie 
gesteund door de Verenigde Staten". 
De koalitie loopt van de extreem-
rechtse Nationale Aktiepartij (PAN) 
tot de Communistiese Partij van Nica-
ragua (PCdN), die van stalinistiese 
origine is. Onmiddellijk na de verkie-
zingen liet de gekozen vice-president, 
Virgilio Godoy, weten het niet eens te 
zijn met de door Chamorro benoem- 
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de onderhandelaar clie de overdracht 
met het FSLN moet voorbereiden. 
Godoy zei zichzelf als de beste kandi-
daat voor zo'n taak te zien. 

Godoy lijdt niet alleen aan groot-
heidswaanzin. Dit soort meningsver-
schillen weerspiegelen verschillen 
binnen de UNO. In zijn slotspeech 
voor de verkiezingen sprak Godoy 
dreigende taal aan het adres van de 
sandinistiese regering. Hij stelde dat 
hij hen na 25 februari "de rekening 
zou presenteren". Violeta Chamorro 
begreep daarentegen dat een kon-
frontatiepolitiek totaal kontrapro-
duktief is. Zij heeft zich vereenzelvigd 
met de stroming die direkt de belan-
gen van de Verenigde Staten verte-
genwoordigt. Die wordt op dit mo-
ment geleid door Alfredo César van 
de Sociaal-Demokratiese Partij 
(PSD), die tot de sandinistiese rege-
ring behoorde maar zich later bij de 
contra-leiding aansloot. Deze stro-
ming wil het karakter van het staats-
apparaat veranderen zonder in een 
burgeroorlog terecht te komen. Ze wil 
eerst een groter deel van de macht in 
handen krijgen voordat ze radikalere 
maatregelen tegen de Sandinisten 
gaat nemen. De troefkaart die ze 
daarvoor uitspeelt is de legaliteit van 
de UNO en de legitimiteit van de ver-
kiezingen. 

Het FSLN botst hier op een beper-
king die eenvoudig te verklaren is in 
de kontekst van de imperialistiese 
agressie. In een poging erkenning te 
krijgen tekende het FSLN de akkoor-
den van San Isidro. Daarmee aksep-
teerde ze het staatskonsept waarin de 
legaliteit en legitimiteit van regiems 
direkt voortvloeit uit verkiezingsuit-
slagen. Vanuit deze optiek is de rege-
ring van Christiani in El Salvador le-
gaal en legitiem, omdat ze het resul-
taat is van een elektoraal proces, hoe-
wel de grootste politieke kracht in het 
land niet aan de verkiezingen deel-
nam en hoewel de president slechts 20 
procent van de stemmen haalde. 

Erger nog: vanuit deze benadering 
kan een regering doen wat ze wil als 
ze eenmaal gekozen is. Als ze de lei-
ders van massabewegingen afslacht, 
zes Jezuïeten vermoordt en de bevol-
king in het wilde weg bombardeert is 
daar niks slechts aan, want ze is nou 
eenmaal gekozen. 

Legaliteit en legitimiteit De ver-
schillen tussen legaliteit en legitimiteit 
worden in deze benadering verdoe- 

zeld. Alfredo Christiani en Violeta 
Chamorro zijn gekozen volgens "fei-
telijk bestaande" wetten in hun land, 
maar dat betekent nog niet dat ze legi-
timiteit hebben. De legitimiteit van 
een revolutie of sociale beweging 
komt juist voort uit het verlies aan le-
gitimiteit van een regeringsinstitutie. 
Met andere woorden: legitimiteit om-
vat en weerspiegelt het probleem van 
de politieke hegemonie in een samen-
leving. De legitimiteit van de regering 
van Violeta Chamorro wordt gekom-
promitteerd door de steun die zij 
krijgt van de Verenigde Staten. 

In Nicaragua zien we zij aan zij 
twee vormen van legitimiteit. De legi-
timiteit van het resultaat van de ver-
kiezingen van 25 februari en de legiti-
miteit die voortvloeit uit de revolutie 
van 19 juli 1979. Het is van belang 
deze situatie goed te begrijpen. De ni-
caraguanen hebben niet massaal te-
gen de nicaraguaanse revolutie ge-
stemd. Zij stemden tegen het beleid 
van de regering en tegen de ekono-
miese politiek. Maar zij stemden niet 
voor de politieke schema's van de im-
perialisten. Zij stemden tegen de oor-
log, maar niet voor de contra's. 

Zij hebben niet tegen de land-
bouwhervormingen gestemd, niet te-
gen het recht van arme mensen op het 
bezit van het land waarop zij leven, 
niet tegen de nationalisatie van de 
banken en niet tegen het staatsmono-
polie op de buitenlandse handel. Ze 
hebben nog minder gestemd tegen het 
stakingsrecht of tegen bijstand voor 
oude mensen. Ze hebben zelfs niet te-
gen het sandinistiese volksleger ge-
stemd, hoewel ze geen verplichte mili-
taire dienst meer willen. 

Deze twee legitimiteiten staan dus 
lijnrecht tegenover elkaar. Het FSLN 
moet de uitslag van de verkiezingen 
aksepteren, maar moet ook - zoals 
haar leiding zegt - de verworvenheden 
van de revolutie verdedigen. De weg 
tussen deze twee legitimiteiten is be-
zaaid met tegenstellingen en onover-
zichtelijke bochten. Het probleem 
van het leger is overduidelijk. 

Drie mogelijkheden. Wat kan er 
nu gebeuren? Er zijn voor het Sandi-
nistiese Volksleger drie mogelijkhe-
den. 

1. Het FSLN zou kunnen denken 
dat het onvermijdelijk is zes jaar te 
wachten voor ze in de regering kan te-
rugkeren. In dat geval zou het FSLN 
niet langer de partij van de revolutie  

van 19 juli zijn en een sociaal-demo-
kratiese partij worden. In dit scenario 
zou het FSLN niet langer de belangen 
en verworvenheden van de revolutie 
verdedigen en bovendien de ontbin-
ding van het volksleger aksepteren. 

Er is weinig kans dat deze hypothe-
se realiteit zal worden. De opstelling 
van de leiding en militanten van het 
FSLN na de verkiezingsuitslag wijst in 
de tegenovergestelde richting. Ik blijf 
daarom optimisties over de onmoge-
lijkheid van dit scenario. 

2. In een tweede scenario zou het 
FSLN een harde lijn kiezen en geen 
enkele overeenkomst voor de over-
dracht aan Chamorro aksepteren. 
Het FSLN zou ook vasthouden aan 
haar leidende rol in het leger. In zo'n 
situatie is een imperialistiese inter-
ventje heel goed mogelijk: de beslis-
sing tot een interventie is al genomen 
voor het geval er geen akkoorden met 
Chamorro zouden komen. 

3. De laatste mogelijkheid is dat 
het FSLN gedwongen is tot onderhan-
delingen over een aantal aspekten van 
het staatsapparaat en zelfs over het le-
ger, om geen aanleiding aan de UNO 
of haar baas, de Verenigde Staten, te 
geven voor een invasie. Tegelijkertijd 
ontwikkelt ze een politiek van klas-
senstrijd, kreëert stap voor stap onre-
geerbare terreinen en wint de meer-
derheid van de bevolking voor de legi-
timiteit van de revolutie. In dit scena-
rio is de vraag niet of dit alles twee of 
zes jaar duurt, maar hoe de politieke 
hegemonie in de samenleving her-
wonnen kan worden in een zeer inge-
wikkelde internationale kontekst. 

Het FSLN (en met haar de hele re-
volutionaire voorhoede in Latijns-
Amerika) verkeert in een zeer moei-
lijke politieke situatie. Perestroika, de 
agressieve politiek van het imperialis-
me en het falen van nationalistiese 
stromingen vergemakkelijken een 
scherpe internationale anti-kommu-
nistiese kampanje. De fabeltjes over 
"het einde van de geschiedenis" en 
over de behoefte aan "zwakke" ideo-
logieën botsen op de sociale realiteit 
van honger en armoede. 

Er wordt een nieuw hoofdstuk ge-
schreven in de strijd van de volkeren 
van Latijns-Amerika. Net  als in 1979 
bevindt het FSLN zich op dit moment 
in de frontlinie van die strijd. Ondanks 
haar verkiezingsnederlaag en een aan-
tal fouten, is het FSLN nog steeds de 
voorhoede van de latijns-amerikaanse 
revolutionaire organisaties. 
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INTERNATIONAAL 
De politieke en theore-

tiese betekenis van 
Trotsky: dat was het on-

derwerp van een uniek 
internationaal kongres, 
dat van 26 tot 29 maart 
werd gehouden in Wup-

pertal. Het initiatief 
was afkomstig van de-

zelfde groep linkse duit-
se professoren die twee 

jaar geleden met veel 
sukses een soortgelijke 
bijeenkomst over Niko-
lai Boecharin had geor-

ganiseerd. (Er was 
destijds een grote dele-
gatie russiese historici 
en politikologen; korte 
tijd later werd Boecha-

rin in de Sovjet-Unie ge-
rehabiliteerd). 

e plaats van samenkomst 
was op het eerste gezicht 
een beetje vreemd: een 
bezinningscentrum voor 
christelijke jonge mannen 

aan de rand van het Roergebied. 
Maar de gebeurtenis was daardoor 
niet minder belangwekkend. Zo'n 
honderdtwintig deskundigen en geïn-
teresseerden uit negentien landen 
luisterden naar ruim vijftig voor-
drachten en diskussieerden van 's 
ochtends vroeg tot soms diep in de 
nacht met elkaar over het denken en 
handelen van de "tweede man" van 
de russiese revolutie, die later de 
Vierde Internationale heeft opge-
richt. 

Aanwezigen Min of meer als eregas-
ten waren aanwezig Esteban Volkov, 
Trotsky's kleinzoon, en A. Antonov-
Ovsejenko, de bejaarde zoon van de 
man die de aanval op het Winterpa- 

18 

leis leidde. Heel belangrijk was na-
tuurlijk de aanwezigheid van opnieuw 
vele Sovjet-historici en -politikologen. 
Alleen al door er te zijn maakten zij 
duidelijk dat na Boecharin nu ook 
Trotsky in de USSR als een belangrij-
ke historiese persoonlijkheid wordt 
gezien. Sommigen van hen zullen wel 
een slecht geweten hebben gehad (of 
zijn handige opportunisten). Bijvoor-
beeld N.A. Vasetsky van het Moskou-
se Instituut voor Marxisme-Leninis-
me, een rijzige partij-ideoloog die in 
het verleden verschillende grove anti-
trotskistiese smaadschriften heeft ge-
wrocht en die nu - bijna als of er niks 
aan de hand is - meedeelde dat nog dit 
jaar bij een officiële Sovjet-uitgeverij 
een keuze uit Trotsky's werk zal ver-
schijnen, een stevig boek van om en 
nabij de vijfhonderd bladzijden. Aan-
wezig was ook een delegatie uit de 
Chinese Volksrepubliek; de organisa-
toren hebben erop aangedrongen 

over deze mensen geen nadere details 
te publiceren, omdat zij daarvan scha-
de zouden kunnen ondervinden. Pre-
sent was verder een aantal akademie-
se Trotsky-specialisten, sommigen 
zeer befaamd (onder anderen Robert 
V. Daniels en Baruch Knei-Paz). En 
natuurlijk waren er tal van kameraden 
van diverse revolutionair-socialistiese 
stromingen, voor wie Trotsky nog 
steeds méér is dan zomaar een inte-
ressante figuur uit het verleden (bij-
voorbeeld Tom Kemp, Livio Maitan, 
Ernest-Mandel, Michel Raptis, Hillel 
Ticktin). De gelijktijdige aanwezig-
heid van al deze mensen leidde soms 
tot spanningen. Zo kon de oude pool-
se trotskist Ludvik Hass, die wegens 
zijn politieke overtuiging vele jaren in 
stalinistiese gevangenschap heeft 
moeten doorbrengen, niet goed aan-
vaarden dat hij met de eerder ge-
noemde Vasetsky aan één tafel moest 
zitten; tenslotte had de Rus zijn lang- 
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TROTSKYoSYMPOSIUM 

durig lijden vroeger ideologies ge-
rechtvaardigd 

Het feit dât al deze mensen hier 
bijeen waren, trotskisten, nog nauwe-
lijks afgekickte stalinisten en. beoefe-
naren van de "zuivere wetenschap" - 
dat op zich maakte dit kongres al tot 
een historiese gebeurtenis. Nooit eer-
der werd zo openhartig over Trotsky 
gediskussieerd door revolutionairen 
en akademici uit "Oost" en "West". 

Bijdragen Het wetenschappelijk 
nivo had daar overigens wel onder te 
lijden. Niet alle deelne(e)m(st)ers 
wisten dat er een grens ligt tussen we-
tenschap en propaganda. De hoogbe-
jaarde Raptis bijvoorbeeld (beter be-
kend als Pablo) hield met fonkelende 
ogen en veel retories vuur een betoog 
dat weinig met Trotsky te maken had 
en veel met de jaren waarin hij sekre-
tans van de Vierde Internationale is 
geweest. 

Ook het peil van de serieuzere bij-
dragen was niet steeds indrukwek-
kend. Met name de chinese 
spre(e)k(st)ers bleken eigenlijk niet 
veel van het onderwerp af te weten en 
warmden vaak oude kletskoek op 
over Trotsky als de-man-die-bedacht-
wat-Stalin-later-uitvoerde. Maar mis-
schien mag hen dit niet kwalijk wor-
den genomen, gezien de censuur 
waaronder zij gebukt gaan. Ook hier 
woog het feit dât deze mensen aanwe-
zig waren en Trotsky ernstig namen 
zwaarder dan de inhoud van wat ze te 
berde brachten. 

Dit alles wil niet zeggen dat er niets 
wezenlijks werd gezegd. Soms ging 
het daarbij om zaken die alleen inte-
ressant waren voor de fijnproevers, 
maar er werden ook dingen meege-
deeld die voor een ruimer publiek van 
belang kunnen zijn. Zo sprak Vitaly 
Startsev (Hertzen Instituut, Lening-
rad) over zijn onderzoek in de Sovjet- 

archieven waaruit definitief zou 
zijn gebleken dat Lenin aan het 
eind van zijn leven Trotsky als zijn 
opvolger had gezien en dat zijn po-
litieke testament door verraad van 
zijn sekretaresse reeds tijdens zijn 
leven bij alle belangrijke bolsjewis-
tiese leiders (Trotsky, Kamenev, 
Stalin en anderen) bekend was. De 
bewijzen voor deze beweringen 
zullen volgens Startsev nog dit jaar 
gepubliceerd worden. 

Een interessante lezing werd ge-
houden door Judith Shapiro, een 
vroegere aktiviste van de "Sparta-
cist Tendency", die een dokument 
uit 1923 heeft ontdekt waarin 
Trotsky over de - toen al bestaande 
- verborgen werkloosheid in russie-
se staatsbedrijven zei: "We zijn ge-
dwongen arbeiders te ontslaan [...}. 
We mogen ons voor deze verant-
woordelijkheid niet drukken, want 
het zou van zeer grote lafheid ge-
tuigen jegens de gehele arbeiders-
klasse en haar partij als zij werk-
loosheid zou verhullen, dat wil zeg-
gen als in de bedrijven een over-
schot aan arbeiders wordt aange-
houden die nauwelijks werken, 
voor de helft werken, voor een der-
de werken, alleen maar om ze niet 
aan openlijke werkloosheid bloot 
te stellen. [ ... ] Er kan geen twijfel 
over bestaan dat verborgen werk-
loosheid de ergste, de minst effek-
tieve, de duurste vorm van sociale 
zekerheid vormt. [ ... ] Deze valse 
vorm van sociale zekerheid kor-
rumpeert ons ekonomies apparaat, 
dat onder deze omstandigheden 
niet korrekt kan kalkuleren. [ ... ] 

Het is beter, korrekter en gezonder 
de werklozen direkt en openlijk te on- 
dersteunen dan via een verborgen 
route." 

Over niet al te lange tijd zal ieder-
een deze en andere opmerkelijke ont-
dekkingen kunnen nalezen. De beste 
bijdragen aan het kongres zullen na-
melijk binnenkort gebundeld in meer-
dere talen verschijnen. De organisa-
toren overwegen om over een jaar of 
twee een derde bijeenkomst te orga-
niseren, over Lenin. 

Marcel van der Linden 
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c p•is 
Begin april kwamen veel 
bladen met een tussen-
stand ten aanzien van de 
europese gemeenschappe-
lijke markt. Aanleiding 
was het feit dat de geplan-
de integratie van de 
twaalf deelmarkten tot 
één grote EG-markt nu 
minder dan 1000 dagen 
weg is. De Europese Com-
missie kwam met een rap-
port waarin werd becij-
ferd dat 60 procent (158) 
van de afgesproken 279 
richtlijnen nu rond is. Dat 
schiet dus lekker op, zou 
je zeggen. Toch zijn er 
nog veel problemen die 
de komende tijd moeten 
worden opgelost. Om te 
beginnen  zijn de makke-
lijkste zaken het eerst op-
gelost en worden de 
meest kruciale punten 
steeds verder vooruit ge-
schoven. Bij de 121 nog 
uit te werken richtlijnen 
zitten veel hete hang-
ijzers, zoals de kontrole 
op het goederenverkeer 
tussen landen en de kon-
trole op reizigers binnen 
en naar de EG. Daarnaast 
is er sinds 1985 een serie 
nieuwe problemen bijge-
komen. Begin april had 
de Europese Commissie 
er al ruim twintig in kaart 
gebracht, onder andere 
over verzekeringen, over 
telekommunikatie en over 
het gebruik en de produk-
tie van chemikaliën. Des-
kundigen verwachten dan 
ook dat niet alles geregeld 
zal kunnen worden v66r 
de gemeenschappelijke 
markt op 1januari 1993 
officieel in werking 
treedt. Er zijn ook andere 
problemen. In het alge-
meen en in theorie is (bij-
na) iedere regering van 
de twaalf EG-landen voor-
stander van de gemeen-
schappelijke markt. Maar 
als een en ander konse- 

kwenties gaat krijgen 
blijkt het enthousiasme 
vaak minder groot. In EG-
verband uitgewerkte richt-
lijnen moeten in de re-
spektievelijke EG-landen 
in werking worden ge-
steld. En veel regeringen 
lijken daar tot nu toe niet 
erg happig op. De zwitser-
se bank Lombard Odier 
& Co publiceerde on-
langs2  een analiese over 
de voortgang van de euro-
pese integratie. Daarin 
wordt bekeken of en hoe 
de 68 richtlijnen (van de 
279) die eind 1989 waren 
vastgesteld konsekwenties 
hebben in de EG-landen. 
Dan blijkt dat niet meer 
dan 7 van de 68 overeen-
gekomen richtlijnen op 
dit moment kracht van 
wet hebben in alle twaalf 
EG-landen. Sommige lan-
den zijn zeer laks met het 

bekrachtigen van EG-
richtlijnen, zoals uit de 
volgende tabel blijkt: 

Aantal in nationale wet-
ten omgezette richtlijnen: 

Frankrijk 54 
Denemarken 51 
Nederland 51 
Groot-Brittannië 50 
Luxemburg 48 
West-Duitsland 47 
Ierland 46 
België 46 
Griekenland 39 
Spanje 30 
Italië 29 
Portugal 21 

De zwitserse bankiers 
koniduderen dat er een al-
gemene weerstand be-
staat om belangrijke natio-
nale bevoegdheden over 
te dragen aan de Gemeen-
schap. De recente oproep 

van Kohl en Mitterand 
om ook per 1januari 1993 
een politieke unie in de 
Europese Gemeenschap 
te vormen  is ongetwij-
feld mede bedoeld om dit 
soort weerstanden bij re-
geringen en parlementen 
in betrokken landen te 
verminderen. 

Kapitaal zonder vader-
land Politieke unie of 
niet, voor investeerders 
zijn er al bijna geen gren-
zen meer. Het blad 'Eco-
nomie Policy' publiceerde 
een onderzoek waarin de 
ekonomiese gevolgen van 
de gemeenschappelijke 
markt voor de verschillen-
de EG-landen en ekono-
miese sektoren worden ge-
specificeerd. Daarin 
wordt onder andere ge-
steld dat in veel landen en 
sektoren weinig zal veran-
deren, omdat in de prak-
tijk vaak al geen sprake 
meer is van aan grenzen 
gebonden beperkingen en 
belemmeringen. 1  Een re-
cente ervaring van onze ei-
gen minister Kok spoort 
aardig met dat beeld. De 
vice-premier sprak in 
maart j.l. een groep mana-
gers toe. Hij riep daar de 
nederlandse ondernemers 
op "niet slapende rijk te 
willen worden, minder te 
beleggen en meer te inves-
teren in de toekomst van 
ons 

Nou, dat viel natuurlijk 
niet goed, want onderne-
mers maken zelf wel uit 
wat ze met hun geld doen. 
VNO-voorzitter Van 
Lede noemt Koks oproep 
om in Nederland te inves-
teren: "Provinciaals. Op 
europese schaal is dat net 
zoiets als pleiten voor in-
vesteringen in Groningen. 
Nederland is niet meer 
dan een europese provin-
cie". En ook ondernemer 

Europa verandert in hoog tempo. Gepland, in 

het kader van 'Europa 1992', de europese ge-

meenschappelijke markt. En volstrekt onge-

pland, als gevolg van de stormachtige ontwikke-

lingen in Oost-Europa. In deze aflevering van 

'Uit de Rechtse Pers' aandacht voor enkele ont-

wikkelingen op de weg naar wat volgens rechts, 

de ondernemers én de sociaal-demokratie op 

zo kort mogelijke termijn één groot en sterk 

verenigd kapitalisties Europa moet worden. 

Europa k mt raan: 
zit Oost-Europa 

erbij ? 
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Aantal geregistreerde joint ventures in 
Comecon-landen en Joegoslavië: 

Sovjet-Unie 23 191 1274 1400 
Hongarije 102 270 800 1000 
Polen 13 55 900 1000 
Tsjechoslowakije 7 16 60 65 
Bulgarije 15 25 30 30 
Roemenië 5 5 5 4 
Joegoslavië 235 368 750 820 
Totaal 400 930 3819 4315 

van Driel spreekt klare 
taal: "Een fabriek is geen 
sociale werkplaats. Een 
duwtje van een minister 
heb ik niet nodig. Als hij 
dat toch wil geven, laat hij 
er dan maar een cheque 
aan hangen. Als onderne-
mer heb je maar één zorg: 
dat je winst per aandeel 
op peil blijft." 5  Nu 'Euro-
pa 1992' zo dichtbij komt 
beginnen ook sommige 
vakbondsbestuurders wat 
meer twijfels te krijgen 
over het sociale gehalte 
van dit Europa. De toch 
niet als radikaal bekend 
staande Piet Vos, eko-
noom van de Industrie-
bond FNV, ziet uit welke 
hoek de wind waait: "On-
dernemend Nederland 
lijkt en masse te kiezen 
voor het model waarin de 
BV Nederland konkur-
reert met bijvoorbeeld de 
BV Bondsrepubliek -of 
straks het Verenigd Duits-
land." Vos zegt terecht 
"het Europa van de onder-
nemers is niet ons Euro-
pa" 6,  en hij vindt dat voor-
komen moet worden dat 
"de arbeidsomstandighe-
den en arbeidsvoorwaar-
den als gevolg van de kon-
kurrentie steeds meer in 
de verdrukking raken. 
Het is nog steeds de bood-
schap dat wij ons aan het 
laagste sociale nivo zou-
den moeten aanpassen, 
waar ik mij tegen verzet". 

Nieuwe kansen in 
het oosten Intussen la-
ten steeds meer onderne-
mers een willig oogje val-
len op Oost-Europa. Het 
aantal geregistreerde 
joint-ventures neemt daar 
razendsnel toe ", zoals 
blijkt uit het staatje op 
deze pagina. 

Het gaat in veel geval-
len (nog) niet om erg veel 
geld, en veel van dit soort 

joint-ventures zullen uit-
eindelijk mislukken. Maar 
dat neemt niet weg dat 
Oost-Europa zeker op ter-
mijn een enorme groei-
markt gaat vormen voor 
investeringen, goedkope 
arbeidskrachten en afzet 
voor westers kapitaal. Dat 
kan ook konsekwenties 
hebben voor EG-landen. 
Eind maart sprak Carl 
Halm, de grote baas van 
Volkswagen, 300 spaanse 
industriëlen en bankiers 
toe op een bijeenkomst in 
Lloret de Mar. Daar liet 
hij duidelijk blijken dat 
Spanje niet langer het fa-
voriete europese investe-
ringsland is voor west-
duitse ondernemers, nu er 
zoveel nieuwe mogelijkhe-
den in Oost-Europa ont-
staan. Hahn adviseerde 
de spaanse ondernemers 
ook naar het oosten te 
trekken, want "binnen vijf 
jaar herken je die landen 
daar niet meer terug." 8  

Uitbreiding EG Dere-
volutionaire ontwikkelin-
gen in Oost-Europa en de 
eenwording van de beide 
Duitslanden leiden tot 
een hele serie nieuwe vra-
gen op de politieke agen-
da van de EG. De landen 
(o.a. Oostenrijk) die zich 
eerder al voor aansluiting 
bij de gemeenschappelij-
ke markt meldden zijn tot 
begin 1993 in de wachtka- 

mer gezet. Dat wordt nog 
dringen daar, want er ko-
men ook enkele oost-euro-
pese landen bij die inte-
resse hebben. Binnen de 
EG-top is men huiverig 
voor een desintegratie van 
de Comecon en een snelle 
aansluiting van Hongarije 
of Tsjechoslowakije bij de 
EG: "Hierbij speelt een 
rol dat men het liefst één 
aanspreekpunt heeft in 
Oost-Europa. Daarnaast 
bestaat de vrees dat verde-
re desintegratie in Oost-
Europa leidt tot regelrech-
te chaos. De buitenlandse 
handel van de oosteurope-
se landen is vooral intra-
Comeconhandel, zo 
wordt in Brussel bena-
drukt. Men deelt er niet 
de mening die in een aan-
tal oosteuropese landen, 
met name Hongarije, Po-
len en Tsjechoslowakije, 
wel valt te beluisteren, na-
melijk dat de eigen han-
delsstromen betrekkelijk 
snel op het westen zouden 
zijn te richten. In Brussel 
vindt men dat de oosteu-
ropese landen nog niet 
rijp zijn voor zo'n opera-
tie, gezien hun vaak be-
perkte kunkurrentie-
kracht, schreef Het Finan-
cieele Dagblad op 26 
april. Frans Andriessen, 
vice-voorzitter van de Eu-
ropese Commissie, schet-
ste onlangs in de 'NAVO-
kroniek' het stap-voor- 

stap-beleid van de EG ten 
aanzien van Oost-Europa. 
Dat hij dat in het maand-
blad van de NAVO deed 
is geen toeval. Kennelijk 
hebben de traditioneel ge-
scheiden optredende EG 
en NAVO eenzelfde be-
oordeling van de ontwik-
kelingen in Oost-Europa. 
Daar komt bij dat binnen 
de EG steeds meer over 
een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid en een 
gemeenschappelijke de-
fensiepolitiek wordt ge-
sproken. Met Kohl en Mit-
terand als grote aanjagers 
nam de EG-top eind april 
in Dublin een serie beslui-
ten die de politieke inte-
gratie van de EG moet 
versnellen. Zelfs de groot-
ste enthousiasteling ziet 
nog niet gelijk een europe-
se regering ontstaan. 
Maar dat de integratie 
van de EG versneld zal 
gaan worden kan nog nau-
welijks worden betwijfeld. 
Steeds meer wordt daar-
bij ook gesproken over de 
internationale rol van dit 
Europa, zodat na de eko-
nomiese unie, de monetai-
re unie en de politieke 
unie ook de militaire unie 
op de agenda komt. 
Vreemd in deze tijd van 
onspanning? Niet echt. 
Want zei niet een bekend 
iemand eens dat oorlog 
gewoon het voortzetten 
van politiek is met andere 
middelen?! 
(1-5-'90) Robert Went 

1. Financial Times, 2-4-1990 
2. Financieele Dagblad, 18-4-
1990 
3. NRC-Handelsblad, 19-4-1990 
4. The Economist, 21-4-1990 
5. NRC-Handelsblad, 11-4-1990 
6. Financieele Dagblad, 18-4-
1990 
7. Financieele Dagblad 17-4-
1990 
8. Financial Times, 26-3-1990 
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Indonesiet 
strij d op vele fronten 

door Suba kat 

Soekarno (links) en Soeharto tijdens een militaire ceremonie in Jakarta 
in de jaren zestig. 

elen zijn de laatste 
maanden weer wak-
ker geschud: de men-
senrechten in Indone-

sië worden nog steeds met 
diktatoriale voeten getreden. 
De hypokriete dubbelzinnig-
heid van 'onze' Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, 
Jan Pronk, in zijn reaktie op 
de dreigende exekutie van po-
litieke gevangenen is veel 
mensen in het verkeerde keel-
gat geschoten. Hoewel de 
meerderheid van de Tweede 
Kamer besloot dat geen geld 
meer mag worden gegeven zo-
lang de doodvonnissen niet 
van de baan zijn, besloot 
Pronk een nieuw hulpverdrag 
gewoon te ondertekenen. Het 
Soeharto-bewind haalde opge-
lucht adem. 

In 1993 zijn er presidentsverkiezin-
gen in Indonesië en daarom is de re-
gering Soeharto bezig haar imago op 
te poetsen. Zij probeert haar slacht-
partij uit 1965 in de schoenen te schui-
ven van de Kommunistiese Partij. 
Ook tracht zij ons te doen geloven dat 
met onze financiële hulp de armoede 
van de indonesiese bevolking kleiner 
aan het worden is. Stopzetting van 
deze steun zal vooral de armste groe-
pen treffen, zo waarschuwt zij ons. 

In het vorige nummer van De In-
ternationale hebben we het eerste 
deel van een artikel over de sociale en 
politieke verhoudingen in Indonesië 
geplaatst. Onderstaand het tweede en 
laatste deel. Hierin wordt met name 
ingegaan op de drie meest in het oog 
springende 'strijdfronten' in Indone-
sië: de strijd tegen de diktatuur en 
voor politieke rechten, de strijd tegen 
de vernietiging van het tropies regen-
woud en tot slot de nationale bevrij-
dingsbewegingen. 

De konklusie van de auteur wijst 
ons op de verplichting tot internatio-
nele solidariteit met het verzet in In-
donesië zelf: "Omdat steun van bijna 
alle imperialistiese landen wezenlijk 
heeft bijgedragen aan de instandhou-
ding van Soeharto's diktatuur de afge-
lopen 25 jaar, is het noodzakelijk om 
deze 'life-line' te verbreken." 

v 

Wrede repressie Het is moeilijk te 
schatten of de levensstandaard van 
het stedelijk- en plattelandsproletari-
aat alsmede dat van de armen in de 
stad en de arme boeren in absolute 
termen gedaald is onder Soeharto's 
bewind. Deze was namelijk onder 
Soekarno al heel slecht. Zeker is dat 
hun relatief aandeel in de welvaart 
van het land drasties kleiner is gewor-
den. Zelfs een kleine stijging van de 
levensstandaard in sommige sektoren 
(zoals in de dienstensektor en de olie-
industrie) gaat momenteel verloren, 
nu de regering met een door het IMF 
geïnspireerd bezuinigingsbeleid pro-
beert om de massa van de bevolking te 
laten betalen voor de buitenlandse 
schuld. 

De ekonomiese krisis, de wijdver-
takte werkloosheid en de verdeeld-
heid binnen de arbeidersklasse geven 
al aan dat de omstandigheden waar-
onder de uitgebuite massa's hun strijd 
moeten voeren voor zelfs de meest be-
scheiden direkte eisen, zeer moeilijk 
zijn. Maar hun strijdbaarheid wordt 
het meest belemmerd door de wrede  

repressie van de regering. Die richt 
zich tegen iedere poging om een ver-
betering aan te brengen in de materi-
ële omstandigheden en natuurlijk ook 
tegen iedere poging om elementaire 
politieke rechten te verkrijgen. De 
kracht van de arbeiders en de arme 
boeren is volledig versplinterd door 
de vernietiging van hun organisaties in 
1965-1966. 

Problemen bij de organisatie van 
verzet De traumatiese ervaring van 
de fascistiese en militaire repressie 
die dichtbij genocide kwam in bepaal-
de delen van het platteland van Cen-
traal en Oost Java - hier zijn gehele 
'kommunistiese' dorpen uitgemoord - 
lijkt te worden onderschat door som-
mige (zelfs progressieve) analitici. Zij 
proberen de moeilijkheden bij het or-
ganiseren van verzet tegen Soeharto 
te verklaren met argumenten als 'tra-
ditionele onderworpenheid van de Ja-
vanen' en andere 'kulturele belemme-
ringen'. Zekere achterlijke en autori-
taire gedragspatronen die geworteld 
zijn in de traditionele kultuur worden 
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inderdaad soms zeer handig uitgebuit 
door de regering en door individuele 
kapitalisten of landeigenaren. Toch 
zou het misleidend zijn om dergelijke 
faktoren te analyseren los van de kon-
krete politieke kontekst en hun histo-
riese ontwikkeling. 

Maar ondanks deze ongunstige 
omstandigheden zijn arbeidskonflik-
ten zeker niet zeldzaam. De eisen die 
de arbeiders stellen in hun strijd rich-
ten zich op ontslagen, uitkeringen bij 
ontslag, hogere lonen, hogere toesla-
gen, werkomstandigheden, enzo-
voorts. Ook de vormen van aktie va-
riëren, van het indienen van klachten 
bij de geschillenkommissie of geza-
menlijke gebeden tot demonstraties 
en stakingen. 

De reakties van individuele kapita-
listen en het repressieapparaat lopen 
ver uiteen. Hun gezamenlijk uitgangs-
punt is het te allen tijde voorkomen 
van een geschil dat lang genoeg kan 
duren om arbeiders zelfvertrouwen 
en strijdervaring te geven en om een 
aktieleiding te laten vormen. Daarom 
doen bedrijven soms kleine konses-
sies, terwijl tegelijkertijd de arbeiders 
worden geïntimideerd om hun akties 
te beëindigen. Met de smoes dat de 
akties door 'politieke elementen' (dat 
wil zeggen, door kommunisten) ge-
bruikt worden, worden akties hard 
onderdrukt. 

Heksenjacht op verdachte mili-
tanten In sommige gevallen wordt 
een konflikt beëindigd met regelrech-
te onderdrukking, zoals in het geval 
van de 800 arbeiders bij de PT Ver-
enigde Blikfabriek in Jakarta, die kol-
lektief ontslagen werden door de Mi-
nister van Arbeidszaken, ex-admiraal 
Soedomo. Soedomo was vroeger 
hoofd van het beruchte 'kommando 
voor herstel van orde en veiligheid' 
Kopkamtip, dat verantwoordelijk was 
voor meerdere bloedbaden in de na-
sleep van de koup van 1965. 

De geschetste strategie van de re-
gering heeft er in ieder geval tot dus-
ver toe geleid dat iedere vorm van be-
ginnende zelforganisatie de kop is in-
gedrukt. Zelfs op bedrjfsnivo is er 
nooit meer dan één aktie geweest die 
geleid werd door dezelfde personen. 
Gezien de strikte kontrole door mili-
taire en geheime diensten op arbeids-
aangelegenheden, zal het een uiterst 
moeilijke taak zijn om in deze toe-
stand enige verandering te brengen. 
Nog een voorbeeld van hoe moeilijk  

het is voor arbeiders om zich te orga-
niseren, is dat zij soms zelfs strijd 
moeten leveren voor erkenning van 
een bedrijfsafdeling van de door de 
regering gesteunde gele FBSI vak-
bondsfederatie. Het valt nog te bezien 
of industrialisatiepolitiek van de rege-
ring, die gericht is op vervanging van 
verloren inkomsten uit de oliesektor, 
zal leiden tot een stabielere samen-
stelling en versterking van het indus- 
triële proletariaat. 	- 

De toch al moeilijke toestand 
waarin indonesiëse arbeiders hun 
strijd moeten voeren, is onlangs nog 
verder verergerd door een nieuwe 
heksenjacht op personen die ervan 
verdacht worden vroeger lid te zijn 
geweest van progressieve massa-orga-
nisaties. Om de arbeiders te intimide-
ren, hebben de afgelopen jaren ver-
schillende malen massaontslagen in 
de overheidssektor plaatsgevonden. 
De ontslagenen zouden behoren tot 
de 'C2' kategorie van personen die 
betrokken zijn geweest bij kommunis-
tiese aktiviteiten. Sinds 1988 is een 
kampanje op grote schaal voor 'een 
schoon milieu' gelanceerd. Dit is de 
indonesiese versie van de 'Sippenhaft' 
van de Nazi's: een ieder die ook maar 
een ver familielid heeft die te maken 
had met progressieve organisaties 
vé6r 1965, wordt ontslagen, als hij of 
zij in overheidsdienst of in dienst van 
enige andere onderneming van 'stra-
tegies belang' werkt. Gezien het grote 
aantal leden van dergelijke organisa-
ties v66r de militaire koup én de ver-
reikende familiebanden, is dit kriteri-
um toepasbaar op de overgrote meer-
derheid van de bevolking. Het is een 
zeer effektief middel tot intimidatie. 

Platteland Wat het proletariaat op 
het platteland en de arme boeren be-
treft, hun situatie is eigenlijk nog 
slechter. De bloedbaden van 1965-66 
troffen de armen op het platteland en 
hun organisatie, het met de PKI ver-
bonden boerenfront BTI, zelfs nog 
zwaarder dan het stedelijk proletari-
aat. De zogenaamde unilaterale ak-
ties die de aanhangers van het boe-
renfront gevoerd hadden voor uitvoe-
ring van de landhervormingen in 1960, 
hadden de woede opgewekt van de 
elite op het platteland. Deze elite was 
georganiseerd in islamitiese groepen 
welke een anti BTIIPKI-kampagne 
voerden, die soms zelfs nog wreder 
was dan die van het leger. Volgens 
schaars beschikbare informatie wordt 

door de armen op het platteland min-
der strijd gevoerd dan door de arbei-
ders in de industrie. Het gaat dan 
meestal om defensieve kwesties zoals 
kompensatie voor land dat afgeno-
men is voor regeringsprojekten, pro-
blemen veroorzaakt door vervuiling 
of de verkiezing van dorpshoofden. 
Behalve in de weinige gevallen waar 
mensenrechtenorganisaties in de ste-
den een zaak oppakten of zelfs inter-
nationale steun organiseerden, wordt 
dit soort strijd gewoonlijk snel onder-
drukt door intimidatie van het militai-
re apparaat dat alom aanwezig is, tot 
in de dorpen toe. 

Om het platteland nog nauwer on-
der kontrole te houden, mogen zelfs 
de twee politieke partijen die door het 
regiem zelf zijn opgericht (de PPP, 
een samenbundeling van Moslimpar-
rijen en de PDI, een samenbundeling 
van christelijke en nationalistiese par-
tijen) geen verkiezingskampanjes 
houden in gemeenten lager dan het 
nivo van distriktshoofdstad. Alleen de 
regerende korporatistiese organisatie 
GOLKAR (overheerst door militai-
ren en ambtenaren) heeft het recht dit 
te doen.' 

De 'landkwestie' in Indonesië ligt 
vooral gevoelig vanwege de moeilijke 
demografiese en ekologiese omstan-
digheden. Tweederde van de indone-
siese bevolking leeft gekonsentreerd 
op de drie eilanden Java, Madoera en 
Mali. Deze eilanden vormen slechts 
iets meer dan zeven procent van het 
totale oppervlak. Zo heeft de overbe-
volking van het platteland van Java 
een nivo bereikt waar de strijd van de 
arme boeren en plattelandsarbeiders 
niet meer gevoerd kan worden met 
eenvoudigweg de eis 'het land voor 
degenen die het bewerken'. 

Koöperaties gebruikt om arme 
boeren uit te buiten De situatie 
wordt nog gekompliceerder door het 
feit dat boeren-koöperaties gebruikt 
zijn als nog een middel om arme boe-
ren uit te buiten. Als gevolg hiervan is 
het idee van koöperatieve landbouw 
in het algemeen in diskrediet ge-
bracht. Ondertussen hebben de 
rampzalige gedwongen verhuizingen 
van honderdduizenden arme boeren 
naar Kalimantan, Zuid-Sumatra, Su-
lawesi en West Papoea laten zien dat 
het probleem ook niet kan worden 
opgelost door zogenaamde 'lege ge-
bieden' te koloniseren. 2  Zoals geble-
ken is uit agronoiniese en ekologiese 
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onderzoeken, heeft de relatie-
ve 'leegheid' van de grotere ei-
landen van Indonesië beslist 
ekologiese redenen: de on-
vruchtbare grond van het tro-
pies regenwoud verdraagt 
slechts een zeer beperkte hoe-
veelheid van steeds wisselende 
beplanting. Deze vorm van be-
planting is altijd de traditionele 
wijze van landbouw geweest 
van de oorspronkelijke bewo-
ners. Wanneer de uiterst inten-
sieve bebouwingsmethoden, 
die worden toegepast op de 
vruchtbare vulkaniese bodem 
van Java, daarheen worden 
overgebracht, leidt dat tot eko-
logiese rampen, zoals omvang-
rijke bosbranden. Deze bran-
den hebben reeds aanzienlijke 
delen van de tropiese regen-
wouden van Kalimantan ver-
woest. 

Organisatie en politieke 
vrijheden Hoe belangrijk ie-
der aktie van arbeiders of arme 
boeren ter verdediging van hun 
belangen ook mag zijn, er zal 
altijd weinig kans op sukses zijn 
en juist een grotere kans op 
vergeldingsmaatregelen tegen 
aktievoerders, wanneer het niet 
lukt om vakbonden en organi-
saties van arme boeren op te 
bouwen. Eén van de belang-
rijkste voorwaarden voor het 
weer opkomen van deze orga-
nisaties is een mimimum aan 
politieke vrijheid. Het is niet 
uitgesloten dat een zekere 
ruimte voor demokratiese vrijheid zal 
worden gerealiseerd als gevolg van 
een toekomstige regeringskrisis. Dit 
kan het gevolg zijn van interne partij-
strijd of van een 'liberalisatie' onder 
een koalitie van hervormingsgezinde 
krachten binnen het leger en een deel 
van de industriële bourgeoisie. Deze 
laatste groepering keert zich tegen het 
huidige ineffektieve systeem van pa-
tronage/begunstiging. Maar we moe-
ten oppassen te veel hoop te hebben 
in een dergelijke ontwikkeling. 

Organisaties voor rechtshulp bie-
den hulp aan slachtoffers van schen-
dingen van mensenrechten en trach-
ten de regering te dwingen zich ten-
minste aan haar eigen wetten te hou-
den. Deze organisaties zijn een be-
langrijke faktor geweest in het aan de 
kaak stellen van onderdrukking en in  

het winnen van enige ruimte voor juri-
diese verdediging. De schaamteloos-
heid van de regering in het overtreden 
van haar eigen wetten tart vaak iedere 
beschrijving. Onthullingen over mis-
drijven zoals die vanaf 1985 hebben 
plaatsgevonden bij processen tegen 
Moslim-aktivisten, hebben op zichzelf 
bijgedragen aan een groter krities be-
wustzijn. Omdat deze aktivisten, 
waaronder zich behoorlijk wat arbei-
ders bevinden, enige bescherming 
krijgen van prominente anti-kominu-
nistiese politici en van religieuze orga-
nisaties, is het voor de regering niet 
gemakkelijk om hen simpelweg aan te 
pakken. 

Vooral vanwege de gemene onder-
drukking van Moslim-aktivisten is 
sinds 1984 de verbittering jegens Soe-
harto onder niet-gouvernementele 

Moslim-organisaties 	toegenomen. 
Een aantal organisaties is sterk ge-
richt op thema's als sociale rechtvaar-
digheid en politieke rechten. De on-
derdanigheid van de oudere leiders 
van de PPP en hun bereidheid tot het 
aksepteren van de ene vernedering na 
de andere door Soeharto en zijn tra-
wanten heeft een zekere radikalise-
ring onder jonge aktivisten te weeg 
gebracht. 

Een voorbeeld daarvan is het re-
cente gewaagde protest van de Mu-
hammadiyah studentenorganisatie te-
gen het verbod op sommige boeken 
van de linkse schrijver Pramoedya 
Ananta Toer.3  Een ander voorbeeld is 
het hardnekkig verzet van bepaalde 
groepen binnen een tweede studen-
tenorganisatie, de HMI. Dit verzet 
richt zich op de beruchte Wet op Ver- 
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die genoeg hebben van de rege-
ring en wier bewustzijn niet be-
last is met het trauma van 1965-
1966. 

Nederlandse militairen in Indonesië. 

eniging die bepaalt dat de staatsideo-
logie van 'Pancasila' het enige princi-
pe mag zijn volgens welke groepen 
zich mogen organiseren. 

Het aantal groepen dat zich richt 
op vervuilingsproblemen of dat hun 
rechten verdedigt tegen regeringspro-
jekten (kompensatie voor afgepakte 
grond bijvoorbeeld) is toegenomen. 
Het bewind is zich bewust van de ge-
varen die een dergelijke ontwikkeling 
voor haar vormt, getuige de harde wet 
op maatschappelijke organisaties die 
niet lang geleden is ingevoerd. 

De mate van ontevredenheid on-
der de massa's over de regering werd 
duidelijk gedemonstreerd tijdens de 
verkiezingskampanje in 1986, toen er  

grote bijeenkomsten werden georga-
niseerd door de PDI. Deze partij 
wordt gewoonlijk geassocieerd met 
de nog steeds verheerlijkte oud-presi-
dent Soekarno. Die verkiezingsbij-
eenkomsten werden toen bijgewoond 
door honderdduizenden jongeren die 
weinig moeite deden om hun minach-
ting voor Soeharto en de GOLKAR-
partij te verbergen. Toen de massa's 
op het eind van de kampanje de straat 
opkwamen, leek het net alsof zij het 
voor het zeggen hadden in Jakarta. 
Voorlopig blijft dat een droom, maar 
het toont wel duidelijk aan dat de po-
sitie van de regering er nou niet be-
paald één van onwrikbare stabiliteit 
is. Het zijn met name de jongeren - 
een meerderheid van de bevolking - 

Isoleer Soeharto De strijd 
tegen onderdrukking en voor 
elementaire politieke rechten, 
gekombineerd met de taak om 
de vakbonden en de organisa-
ties van arme boeren weer op 
te bouwen, is vandaag de dag 
de strategiese opgave voor re-
volutionairen in Indonesië. Dit 
is essentieel voor het opbou-
wen van een beweging die uit-
eindelijk de weerzinwekkende 
diktatuur ten val moet brengen. 
Een diktatuur die gedurende 
23 jaar van terreur meer bloed 
heeft vergoten dan de neder-
landse kolonisten in 350 jaar. 

Omdat steun van bijna alle 
imperialistiese landen wezen-
lijk heeft bijgedragen aan de in-
standhouding van Soeharto's 
diktatuur de afgelopen 25 jaar, 
is het noodzakelijk om deze 
'life-line' te verbreken. Essenti-
eel hierbij is de financiële steun 
die aan de generaals is ver-
leend door de Intergouverne-
mentele Groep voor Indonesië 
(IGGI). Soeharto heeft zelfs 
behoorlijk grote protestkam-
panjes tegen de bezetting van 
Oost-Timor en tegen recente 
exekuties van politieke gevan-
genen die langdurig achter de 
tralies zaten, bijna geheel kun-
nen negeren omdat hij nooit 
werkelijk gevaar liep IGGI- 

kredieten te verliezen of een wa- 
pen-embargo over zich heen te 

krijgen. Daarom is het beslist noodza-
kelijk dat steun voor de indonesiese 
oppositie niet alleen beperkt blijft tot 
protesten tegen schendingen van indi-
viduele mensenrechten, maar dat pro-
testen de regering werkelijk zullen 
treffen door het stopzetten van fman-
ciële steun en wapenzendingen. Het 
Nederlands Indonesië-Komitee orga-
niseert al jaren anti-IGGI demonstra-
ties. 

Vernietiging van de tropiese re-
genwouden Er zal nog heel wat 
werk moeten worden verzet om vol-
doende druk op te bouwen om de im-
perialistiese regeringen hun steun te 
laten stopzetten. Wanneer we denken 
aan de rampzalige, wereldomvatten- 
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de gevolgen van de voortgaande ver-
nietiging van de tropiese regenwou-
den, is het duidelijk dat kampanjes te-
gen de steun van de Wereldbank aan 
de migratieprojekten en tegen de im-
port van tropies hout minstens zo be-
langrijk zijn. Deze kampanjes hebben 
al enig sukses opgeleverd en vergro-
ten het bewustzijn van de ekologiese 
bewegingen. 

Tot slot is de kampanje van Am-
nesty International en andere men-
senrechtenorganisaties tegen de exe-
kutie van politieke gevangenen die 
lang geleden ter dood zijn veroor-
deeld van zeer groot belang. Deze ge-
vangenen zouden betrokken zijn ge-
weest bij de koup van legerofficieren 
van Soekarno, die de weg effende 
voor de tegenkoup van Soeharto. 
Sommige soldaten van de vroegere 
paleiswacht van Soekarno die al jaren 
op exekutie zitten te wachten, zijn de 
laatste direkte getuigen van de be- 

trokkenheid van Soeharto bij de mis-
lukte koup onder leiding van kolonel 
Untung en anderen. 

(vertaling: Toek Moree) 

Noten: 
1. Zoals met veel repressieve wetgeving, is 
deze regeling afkomstig uit de politiek van 
het nederlandse koloniale systeem. Deze poli-
tiek was er - naast martelingen van nationalis-
tiese aktivisten - op gericht om door allerlei 
regels de anti-koloniale bewegingen uit de 
dorpen te houden in de jaren '20 en '30.1 
2. En van de redenen van deze bijna nuttelo-
ze gedwongen verhuizingen is gelegen in het 
doel van de regering om bepaalde gebieden 
beter onder kontrole te krijgen. Men vreest 
voor toekomstige guerilla-akties. De jungle 
bij de indonesies-maleise grens bijvoorbeeld 
was tot halverwege de jaren zeventig de be-
langrijkste basis voor de gewapende strijd van 
de overgebleven strijdkrachten van de PKI. 
Het is niet verbazingwekkend dat deze projek-
ten financiëel gesteund zijn door diverse im-
perialistiese landen en zelfs door de Wereld-
bank. De laatste jaren is er een intensieve in-
ternationale kampanje op gang gebracht door 
mensenrechtenorganisaties en ekologiese be-
wegingen tegen deze vernietiging van de na-
tuurlijke rijkdommen van Indonesië. 
3. Deze reformistiese islamitiese studentenor-
ganisatie is aan het begin van de eeuw opge-
richt. Zij houdt zich voornamelijk bezig met 
onderwijs- en welzijnsaangelegenheden en 
heeft de meeste aanhang onder de stedelijke 
Moslim-élite. 

Nationale bevrijdingsstrijd in Indonesië 

Afgezien van de misdaden tegen de volksbeweging in 
1965-1966 en van de repressie die sindsdien voortduurt, 
heeft de regering Soeharto ook meedogenloos koloniale oor-
logen gevoerd tegen volken die niet bereid waren de Javaan-
se heerschappij te aksepteren. Regionale bewegingen uit de 
jaren vijftig die meestal onder leiding stonden van rechtse 
krachten en die banden hadden met het nederlands en ame-
rikaans imperialisme, werden gewoonlijk door links in Indo-
nesië veroordeeld als 'imperialistiese meelopers'. 

Maar de steun die sommige van deze bewegingen kregen 
van het volk geeft aan dat het verschijnsel niet kan worden 
afgedaan als seperatisme onder leiding van de CIA. Gezien 
de enorme kulturele verscheidenheid van het land is het dui-
delijk dat nationale rechten, inklusief het recht op zelfbe-
schikking door afscheiding van de rest van Indonesië, essen-
tieel zijn en de enige weg vormen om van de nieuwe kolonia-
le onderdrukking af te komen. 

Vanaf het moment waarop de regering Soeharto de 
macht in handen kreeg heeft zij wrede oorlogen tegen de Pa-
poea's gevoerd, evenals - de laatste 15 jaar - tegen het volk 
van Oost-Timor. Vandaag de dag worden door progressieve 
krachten in Indonesië de verlangens van het volk van Timor 
en Papoea erkend. 

Ondanks zware onderdrukking in het verleden heeft de 
bevolking van West-Papoea kans gezien vastere voet te krij-
gen binnen de bevolking van die streek. In Oost-Timor is er 
nog steeds sprake van gewapende strijd tegen de indonesiese 
bezetting. Volgens persberichten van eind 1988 zouden er 
nog steeds 15 duizend indonesiese soldaten zijn in dat klei-
ne gebied. De omvang van de bevrijdingsbeweging Fretilin 
wordt geschat op vijfhonderd gueriula's. 

Behalve deze twee meest bekende strijdhaarden zijn vele 
andere nationale groepen bepaald niet gelukkig met het ja-
vaanspatemalisme. Sinds kort is er sprake van een zekere 
herleving van ondergrondse aktiviteiten in de Zuid-Moluk-
ken (afgezien van de akties van molukkers in Nederland). 
De Atjese nationalisten schijnen enige steun te verkrijgen 
van Libië Hun voornaamste aanvoerder, Teungku Hasan 
di Tiro, heeft momenteel de leiding van de Mathaba organi-
satie. Deze organisatie is opgezet door Gaddafi om zijn ima-
go als ondersteuner van nationale bevrijdingsbewegingen in 
de wereld op te poetsen. Het is niet duidelijk hoeveel steun 
de beweging geniet binnen Atjeh zelf, maar het zal niet ge-
ring zijn gezien de herhaalde berichten van zware repressie 
door het indonesiese leger. Tot nu toe is dit de enige streek 
waar de regering een zekere voorzichtigheid aan de dag heeft 
gelegd bij het doordrijven van de 'Javanisering', om de reeds 
door de nederlandse kolonisten gevreesde strijdvaardigheid 
van de inwoners van Atjeh niet aan te wakkeren. 

Deze strijdvaardigheid was onder andere waar te nemen in 
de jaren vijftig bij de beweging van Daud Beureuh. Berichten 
in de indonesiese pers suggereren van tijd tot tijd dat er ook 
flinke ontevredenheid en drang tot autonomie bestaat in an-
dere gebieden, zoals Lampong (Zuid-Sumatra). Hier zijn ja-
vaanse migranten al groter in aantal dan de plaatselijke be-
volking. Dergelijke berichten komen eveneens uit Zuid-Sula-
wesi. 

Een juiste stellingname in het vraagstuk van nationalis-
me en het loslaten van het konsept van 'seperatisme' zal es-
sentieel zijn in de strijd tegen de diktatuur en tegen de ver-
deel-en-heers taktiek zoals die suksesvol gebruikt wordt 
door het regiem. 
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jaar later (1783) het boek 
'Thoughts on the educa-
tion of daugthers'. In dit 
boek kritiseerde zij onder 
andere de beperkte be-
roepsmogelijkheden die in 
het achttiende eeuwse En-
geland openstonden voor 
vrouwen (uit de midden-
klasse en hoger). 

Hyena Hun school liep 
slecht en na enige tijd ge-
werkt te hebben als gou-
vernante in Ierland, kreeg 
Mary in 1788 dankzij haar 
kontakten in Newington 
Green een baan als redak-
trice en vertaalster bij de 
progressieve uitgever Jo-
seph Johnson. Deze man 
was één van de zogenaam-
de 'Dissenters', een groep 
vooruitstrevende protes-
tanten die parlementaire 
hervormingen voorstond. 
In 1790 gaf Johnson het 
boek uit waarmee Mary in 
één klap bekend zou wor-
den in Engeland: 'A vindi-
cation of the rights of man'. 
Dit boek gaat over de in-
middels uitgebroken Fran-
se Revolutie. Voor vele in-
tellektuelen gold de be-
storming van de Bastile op 
14 juli 1789 als het sein van 
de definitieve doorbraak 
van nieuwe burgerlijke 
rechten. Ook Mary was 
zeer enthousiast. Korte tijd 
later raakte zij echter te-
leurgesteld in de koers die 
de revolutie nam, omdat 
door de revolutionairen 
vrouwen niet gelijkgesteld 
werden aan mannen. Ook 
het enorme geweld dat met 
de opstand gepaard ging 
en dat zij persoonlijk in Pa-
rijs had meegemaakt, deed 
haar geloof in de revolutie 
wankelen. 

Voor Mary Wollstone-
craft waren in 1792 deze 
teleurstellingen mede aan-
leiding tot het publiceren 
van het boek 'A Vindica-
tion of the rights of woman'. 
Het werd een bestseller en 
maakte haar voor een tijdje  

de beroemdste vrouw van 
Europa. Dat niet iedereen 
even blij met haar was 
blijkt uit de bijnamen 'phi-
losophizing serpent' en 
'hyena in petticoats' die 
haar werden toegedicht. 

In 'A Vindication of the 
rights of woman' maakte 
Mary de klassieke vergelij-
king tussen vrouwen en een 
onderdrukte groep man-
nen als slaven. Zij betoog-
de dat de rechten voor 
vrouwen gelijk behoren te 
zijn aan die van mannen en 
dat met andere woorden 
ook deze vorm van slaver-
nij afgeschaft moest wor-
den. De financiële afhan-
kelijkheid van de ene sexe 
van de andere maakt het 
vrouwen onmogelijk om 
moreel vrij te zijn. Mary 
was de eerste die het huwe-
lijk omschreef als 'legale 
prostitutie'. Sexualiteit is 
volgens haar door mannen 
aan vrouwen opgelegd en 
moet als fout in zichzelf 
worden beschouwd. Later 
zou Mary, mede als gevolg 
van eigen ervaringen en de 
vrijere moraal in Frankrijk, 
losser en positiever tegen-
over sexualiteit gaan staan 
en erop wijzen dat vrou-
wen ook sexuele gevoelens 
en rechten hebben. 

Mary bleef het belang 
van het gezin benadruk-
ken. Aan de opvoeding 
hechtte ze veel waarde. Ze 
geloofde sterk dat jongens 
en meisjes dezelfde talen-
ten en kwaliteiten bezitten. 
Daarom zouden ze dezelf-
de opvoeding en scholing 
moeten krijgen. De toe-
gankelijkheid tot veel meer 
beroepen zou vrouwen in 
staat stellen hun leven 
meer te plannen. Daar-
naast pleitte Mary in 'A 
Vindication' voor het recht 
op echtscheiding en het 
(natuurlijk) recht voor 
vrouwen op een eigen kind. 
Tot slot lanceerde ze in 
haar boek een aanval op al 
die schrijvers die vrouwe-
lijke kapaciteiten bena-
drukken of aanprijzen die 

Mary juist wantrouwt, zo-
als volgzaamheid, onder-
danigheid, verlegenheid en 
'snoezigheid'. Zij was juist 
voor een vorm van manne-
lijkheid en vrouwelijkheid 
die ook door vrouwen na-
gestreefd wordt en waarin 
het begrip gelijkheid cen-
traal staat. 

Liefdeswanhoop Op 
een van haar bezoeken aan 
Parijs ontmoette Mary 
Wollstonecraft de ameri-
kaanse zakenman Gilbert 
Imlay. Ze werd verliefd: 
voor het eerst van haar le-
ven voelde ze zich zo sterk 
tot een man aangetrokken. 
Het geluk was van korte 
duur. De liefde zat bij Im-
lay veel minder diep en na 
een paar maanden verliet 
hij haar. In de loop van 
1793 merkte Mary dat zij 
zwanger was. Ze kreeg een 
dochter. Mary noemde 
haar Fanny. Imlay bleef 
weg en vanaf dat moment 
begon een hopeloze brief-
wisseling tussen hen. Mede 
vanwege de ontdekking dat 
Imlay een vriendin in Lon-
den had, sprong Mary 
wanhopig van de Putney 
Bridge de Theems in. Ze 
overleefde het. Haar brie-
ven aan Imlay zijn in 1879 
gepubliceerd. Voor meer-
dere biografen is deze sle-
pende affaire aanleiding 
om een tegenstrijdigheid 

tussen haar feministiese 
pleidooien en haar eigen 
levenspraktijk aan te to-
nen. De vraag is natuurlijk 
of een dergelijke spanning 
tussen pleidooi, ideaal, 
praktijk en emoties niet 
onvermijdelijk optreedt in 
een maatschappij die nau-
welijks of niet tegemoet 
komt aan een gelijkwaardi-
ger verhouding tussen 
mannen en vrouwen. 

In 1797 trouwde Mary 
uiteindelijk met de filosoof 
Wilhiam Godwin. In augus-
tus werd hun dochtertje 
Mary geboren. Het geluk 
was echter maar van korte 
duur, want als gevolg van 
een tijdens de bevalling op-
gelopen bloedvergiftiging 
stierf Mary Wollstonecraft 
op 10 september 1797, pas 
38 jaar oud. 

Dit artikel is geschreven door 
Thomas van Duin op basis van 
de ongepubliceerde werkstuk-
ken 'Mary Wollstonecraft, ver-
licht en verliefd' van Nicoline 
Ekama (UvA, 1983) en 'Strijd 
voor een onafhankelijk be-
staan: leven en dood van Mary 
Wollstonecraft', van Astrid van 
der Kooij (RUL, 1990). 
Relevante literatuur 
• Mary Wollstonecraft, The 
rights of woman. Iritroduction 
bij Pamela Frankau. Londen, 
1929. 
• M. George, One woman's si-
tuation'. Chicago, 1970. 
• E. Nixon, Mary Wollstone-
craft, Her life and times. Lon-
den, 1971. 
• C. Thomalin. The life and de-
ath of Mary Wollstonecraft. Lon-
den, 1974. 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE ARBEIDERS- EN VROUWENBEWEGING 

Mary Woilstonecraft? 

Wie aan feministes van het 
eerste uur denkt, zal waar-
schijnlijk teruggaan tot het 
begin van deze eeuw, wel-
licht tot het einde van de 
vorige eeuw. Honderdvijf-
tig  jaar daarvoor, in de 
tweede helft van de acht-
tiende eeuw, leefde echter 
al een vrouw die als de 
eerste feministe van Enge-
land beschouwd wordt: 
Mary Woilstonecraft. Wat 
waren haar ideeën? Had 
zij enige aanhang? En 
vooral: hoe was het moge-
lijk om in het konservatie-
ve Engeland van destijds 
als feministe het hoofd bo-
ven water te houden? Eni-
ge biografiese aantekenin-
gen. 

Op 21 april 1759 werd 
Mary Woilstonecraft in 
Londen geboren. Ze groei-
de op in een net burgerlijk 
gezin, als tweede van zes 
kinderen. Haar vader, Ed-
ward John Wollstonecraft, 
was de zoon van een za-
kenman. Hij dronk veel en 
was bij tijd en wijlen ge-
welddadig tegenover zijn 
vrouw. Bij de dood van zijn 
vader erfde hij een behoor-
lijk kapitaal en kon daar-
door zijn aandacht verde-
len tussen zaken doen en 
het opzetten van een boe-
renbedrijf. Omdat dit laat-
ste steeds mislukte, moest 
het gezin vaak verhuizen. 

De moeder van Mary, 
Elizabeth Wolistonecraft, 
was afkomstig uit een keu-
rig middenklasse gezin. Zij 
was het toonbeeld van wat 
van vrouwen in het acht-
tiende eeuwse Engeland 
(en vele andere landen) 
werd verwacht: zorgzaam-
heid, toewijding en hon-
derd procent inzetbaar- 

heid voor een grote schare 
kinderen. Ongehuwde jon-
ge vrouwen in de betere 
milieus dienden zich uit-
sluitend voor te bereiden 
op het huwelijk. Gehuwde 
vrouwen waren volkomen 
ondergeschikt aan hun 
man. Door sommige au-
teurs is deze positie wel 
vergeleken met horigheid: 
eenmaal getrouwd leverde 
de vrouw haar persoonlijk-
heid, haar tijd en haar be-
zittingen in. In ruil daar-
voor kreeg zij een nieuwe 
naam, een nieuw thuis en 
de mogelijkheid moeder te 

worden. Vrouwen die van 
deze dwingende weg wil-
den afstappen, werden 
door de wet verbannen uit 

het sociale leven. Pas in de 
jaren vijftig en zestig van 
de negentiende eeuw von-
den er wetswijzigingen ten 
gunste van de vrouw 
plaats. Dat deze positie zo 
lang getolereerd is door 
vrouwen, kan hoofdzake-
lijk verklaard worden door 
de diepgewortelde overtui-
ging dat de ongelijkheid 
der sexen geen maatschap-
pelijke situatie was, maar 
door een goddelijke na-
tuurwet was voorgeschre-
ven. 

Binnen het gezin Woll-
stonecraft ging de meeste 

aandacht naar de oudste 
broer Ned. Volgens Mary 
zou niemand bijzonder in 
haar geïnteresseerd zijn 

geweest. Ze groeide vrij 
eenzaam op, speelde veel 
alleen en had een opvlie-
gend karakter. 

Vader Woilstonecraft 
had een openlijke minach-
ting voor scholing voor 
meisjes. Mary werd daar-
om naar een dagschool ge-
stuurd (in die tijd was dat 
uitsluitend in de hogere 
kringen normaal), waar ze 
niet veel meer leerde dan 
naaien, lezen en schrijven. 
Ned mocht wel doorleren 
en kwam later op een ad-
vokatenkantoor terecht. 

Mary's kritiek op haar 
ouders, hun sociale ge-
woonten en hun huwelijk 
groeide. Ze zocht naar een 
mogelijkheid om financieel 
onafhankelijk te worden en 
wenste zich in haar toe-
komst niet te laten beper-
ken door de fuik van huwe-
lijksvoorbereiding. Mary 
werd in 1778 gezelschaps-
dame en wist op die manier 
zelfstandig te worden. 

Toen haar moeder in 
1782 overleed, viel het ge-
zin uit elkaar en trok Mary 
in bij haar vriendin Fanny 
Blood. In datzelfde jaar 
trouwde haar zus Eliza, 
maar zij was niet erg geluk-
kig in dat huwelijk. Daar-
om moedigde Mary haar 
zus aan bij haar man weg te 
gaan en samen met Fanny 
richtten Mary en Eliza een 
privé meisjesschool op in 
het vrij7imlige stadje Ne-
wington Green. Deze 
plaats was al lange tijd het 
verzamelpunt van intellek-
tuelen en hervormingsge-
zinde pedagogen. Onder 
andere op basis van de er-
varingen die ze hier op-
deed, schreef Mary een 
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