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Leve het publieke domein en het publieke werk!
Wij gaan hun crisis niet betalen!
Geruststellende berichten over de opleving van de economie en het herstel van de winsten kunnen niet
verhullen dat de mondiale crisis nog niet voorbij is. Er hangen loodzware wolken boven de VS, Europa
en Groot-Brittannië. Mismanagement en zelfverrijking die bij de bankencrisis aan het licht kwamen
hebben nergens in Europa tot vervolging en veroordeling geleid. Integendeel, de graaicultuur wordt
met het uitkeren van schandalige bonussen schaamteloos voortgezet. De oorzaken van de crisis worden niet bestreden.
Arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden van de werkende bevolking daarentegen worden
steeds slechter. Lopende collectieve arbeidsovereenkomsten, die de doorwerking van de crisis vertraagden, lopen af, waardoor de schadelijke gevolgen zichtbaarder gaan worden. Onder het mom van
werkgelegenheid en crisisbestrijding staan onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden zwaar
onder druk. Bezuinigingen, die het kabinet zichzelf heeft opgelegd om de staatsschuld (o.a. voor de
redding van banken) af te lossen en door de onwil de rijken te belasten (invoering miljonairstax en
verhoging van de vennootschapsbelasting), worden door ‘Rutte’ grotendeels gevonden in de publieke
sector: bij de ambtenaren en semi-ambtenaren. Veel banen moeten worden geschrapt en werk vervangen door goedkope ‘ﬂex-krachten’, werkers zonder rechtspositie, op te roepen en af te danken
wanneer het uitkomt.
De communistische partijen van Nederland (NCPN), Duitsland (DKP), België (PVDA-B) en Luxemburg
(KPL) werken samen in onderzoek naar de aard van de crisis, de gevolgen ervan voor de werkende bevolking en het ontwikkelen van een tegenstrategie. Kern hiervan is het zoeken naar brede samenwerking tussen alle groepen van de bevolking die zich verzetten tegen de politiek om de crisis af te wentelen op de werkende bevolking. Een strijdbare vakbeweging heeft hierin een onmisbare en centrale rol.
De NCPN ondersteunt en verwelkomt de acties van de ACOP, FNV en andere vakcentrales en bonden
in haar inspanningen de achterban en de bevolking te mobiliseren tegen de pogingen ambtenaren en
uitkeringsgerechtigden op te laten draaien voor de crisis. Niet de winst eerst, maar de mens!

Neoliberalisme
De huidige economische en politieke crisis is het directe gevolg van het neoliberale beleid. Destijds
geïntroduceerd door Thatcher in Engeland en Reagan in de VS. Ondanks het feit dat dit uitmondde in
een desastreuze crisis zetten regeringsleiders dit beleid wereldwijd onbeschaamd voort. Ook in Europa
en Nederland. Zelfs onder het mom van crisisbestrijding. Verhoging van de pensioenleeftijd, verlagen
van de (pensioen)uitkeringen, de lonen op nul,het opheffen van ontslagbescherming, verruiming van
arbeidstijden, meer ﬂexibele banen en verplicht werken met behoud van uitkering, zijn maatregelen
regelrecht afkomstig uit de neoliberale ‘Lissabonagenda’ van de Europese Unie, opgesteld in 2000.
Elke regering tot nu toe, ongeacht de burgerlijk politieke samenstelling, voert deze maatregelen in
eigen tempo uit in eigen wetgeving. De arbeidersklasse in elk land van Europa is ertegen te hoop gelopen: België ‘Generatiepact’, Duitsland: ‘Hartz IV’ en ‘Agenda 2010’. Ook in Nederland met de ‘Hervormingsagenda’ van Balkenende. Ook de PVV schaart zich achter deze neoliberale politiek: verhoging
van AOW-leeftijd bleek geen breekpunt, evenmin als de openbare aanbesteding van het openbaar
vervoer. In Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Griekenland en Frankrijk zijn miljoenen mensen de straat
opgegaan in protest tegen de gevolgen van de neoliberale politiek. Alleen communisten en aan hun
verwante partijen hebben zich ertegen verzet. In eigen land en in het Europees parlement.

Eerst de mensen, niet de winst!

Publiek werk, onmisbaar en democratisch
Welk werk in Nederland wordt democratisch gecontroleerd door gekozen volksvertegenwoordigers?
Alleen het werk aan de publieke zaak: waterstaat, onderwijs, brandweer, gezondheidszorg, gemeentelijke dienstverlening als huisvuil, burgerlijke stand, politie, openbaar vervoer, enz. Wat is er mooier
dan het publiek te dienen en niet bevreesd te zijn dat iemand zijn zakken met de opbrengst van jouw
werk zit te vullen? Het is daarom fantastisch dat de werknemers van de publieke zaak zich verzetten
tegen de plannen hun werk af te breken, of te privatiseren. Het is tegelijkertijd afschuwelijk dat hun
werkgevers, uiteindelijk de volksvertegenwoordigers, hun werk niet op waarde schat en meelopen
met de neoliberale ideologie om het publieke domein te privatiseren, de lasten voor het bedrijfsleven
te verlichten om de rekening voor de crisis bij de gewone mensen te leggen. Wij ondersteunen de eisen
van de Abvakabo FNV in de cao-onderhandelingen bij rijk en gemeenten; o.a. de (bescheiden) looneis
van 2%.

Brede samenwerking tegen de crisis
De communistische partijen in de vier buurlanden spannen zich in om aan de basis van de maatschappij
brede coalities te vormen van verzet tegen afbraak en voor de opbouw van een solidaire, welvarende
en vredelievende samenleving. De vakbeweging in Europa heeft hierin een centrale rol te spelen. In
het bestrijden van de crisis aan de bron, de kapitalistische logica van verrijking van enkelen, en het
opbouwen van een betere, socialer en beschaafde wereld. Eerst de mens, niet de winst!
Wij, communistische partijen, maken de inschatting dat de gevolgen van de crisis diep en langdurig
zullen zijn. Onze eisen aan alle Europese regeringen zijn dan ook:
- Verbeter de hoogte en de duur van de uitkeringen;
- Verbeter het onderwijs en de werkgelegenheid;
- Draai de privatisering van openbare nutsbedrijven en openbaar vervoer terug;
- Geen aanbesteding Gemeentelijk Openbaar Vervoer;
- Schep werkgelegenheid in de collectieve sector;
- Verminder de bewapeningsuitgaven;
- Voor meer werk en betere inkomens;
- Handen af van onze pensioenen.
Haal het geld waar het zit. Bij de banken, de multinationals, de speculanten en de superrijken.De
demonstratie vandaag in Den Haag is een goede stap in die richting. De veroorzakers van de crisis en
hun beleidsmakers moeten worden aangepakt, van hun macht ontheven en aangeklaagd!
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