1 mei 2014 — Dag van de arbeid

Tegen het Europa
van de monopolies
Verdedig de
verworvenheden van
de arbeidersklasse
Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en
de Europese verkiezingen in het vooruitzicht, gaan de
aanvallen op de sociale verworvenheden in Nederland
en Europa onverminderd door. De door de Europese
regeringsleiders vastgestelde kapitalistische Lissabonagenda wordt onverkort uitgevoerd en uitgewerkt in
nationale hervormings- en bezuinigingsvoorstellen. De
kapitalistische crisis is aangegrepen om de hervormingen
versneld door te voeren om het rotte systeem overeind
te houden.

Europese agenda in de bedrijven
In verschillende bedrijven kwam het de afgelopen tijd tot
een krachtmeting tussen de werknemers en eigenaars
van grote bedrijven. Grote actiebereidheid en korte
stakingen dwongen deze ondernemers tactisch te wijken
voor de cao-eisen van de vakbeweging. Maar tot een
strategische nederlaag voor de ondernemers is het niet
gekomen – integendeel. Het uitrollen van de Europese
kapitalistische agenda gaat onverminderd voort.
Ruim de helft van de 900 cao’s zijn verlopen. Werkgevers
wijzen met de beschuldigende vinger naar de vak
beweging: de FNV zou een onrealistische looneis van 3%
op tafel hebben gelegd en daarmee het sociaal overleg
torpederen. Het tegendeel is waar. De grote bedrijven
spekken de aandeelhouders en de bedrijfsleiding. Niet
de eisen van de vakbeweging, maar de alleen op winst
gerichte aanpak van de ondernemers is onverteerbaar!
De arbeidersklasse moet het in de cao-onderhandelingen
opnemen tegen de strategische hervormings- en be-
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zuinigingsvoorstellen van de EU, de Europese monopolies en de nationale regeringen. Het bedrijfsbeleid wordt
opgetrokken conform de normen en mogelijkheden
die de Europese dictaten bieden en van de lidstaten
verlangen. In het kader van “vrij verkeer van goederen
en diensten” dienen de lonen naar beneden gelijkgeschakeld te worden. Voor de werknemers is arbeid het
middel om zo goed mogelijk in het levensonderhoud
te kunnen voorzien. Voor de kapitalist is arbeid een
handelswaar, waarvoor alle obstakels uit de weg moeten
worden geruimd die het verhogen van winst in de weg
staan: de al schaarser wordende ouderdomsregelingen,
de arbeidstoeslagen, de baan- en inkomenszekerheid.

Participatiesamenleving
In lijn met deze agenda heeft het instrument van de
Europese monopolies – de EU – een reeks richtlijnen
opgesteld die door de nationale regeringen omarmd en
uitgevoerd worden. In Nederland is naar Duits voorbeeld
een nieuw bijstands- en werklozenregime ingevoerd.
Men tracht met de introductie van het versluierende
begrip ‘participatie samenleving’ een voor ondernemers
duurzaam aanbod van goedkope arbeidskrachten te
creëren. Het resultaat is groeiende bestaansonzekerheid,
die niet alleen de allerarmsten treft.
De volgens het bedrijfsleven noodzakelijke “moder
niseringen van de arbeidsmarkt” stellen de werkers
bloot aan een concurrentieslag om de laagst mogelijke
arbeidsvoorwaarden. De ondernemers willen af van alle
verworvenheden die de werkers beschermen tegen het
19e-eeuwse kapitalistische daglonerschap.
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Polderen en de illusie van een ‘sociaal’
Europa
De regering en bedrijfsleven trachten de bevolking aan
deze afbraakpolitiek te laten meewerken door haar voor
te houden dat werknemers en werkgevers gemeenschappelijke belangen hebben: “samen de crisis te lijf”.
Het poldermodel wordt weer opgetuigd en waar het niet
lukt om de werkers mee te krijgen, omdat de maatregelen onverteerbaar zijn en actie dreigt, deinst het kapitaal
niet terug voor intimidatie en repressie. Angst voor
bedrijfssluiting en verlies van werkgelegenheid moeten
strijdbare arbeiders in het gareel dwingen.

De EU is het instrument van de monopolies
Vanuit de ‘oppositie’ klinkt de roep om terug te keren
naar de ‘sociale’ beginselen van de Europese Unie. Dit
Europa was echter van meet af aan een instrument tegen
de arbeidersklasse. Een sociale oorsprong is op geen
enkele manier te ontdekken. Het volhouden van deze
illusie moet de arbeidersklasse onderwerpen aan de
agenda van de Europese monopolies. Sociale paragrafen
in de Europese verdragen, voor zover ze al bestaan, zijn
een fopspeen om het verzet van de vakbonden en de
arbeidersklasse af te kopen. De Europese monopolies
zijn verwikkeld in een concurrentieslag die de mono
polies willen winnen door de verworvenheden van de
arbeidersbeweging teniet te doen.

Concurrentie met militaire ambities:
bedreiging voor de vrede
De onderlinge kapitalistische concurrentieslag tussen
monopolies onderling maakt de kans op gewapende
conflicten en onrust aan de grenzen van Europa groter.
Niets wordt geschuwd, als het om uitbreiding van invloedssferen, grondstoffen en handelsroutes gaat. De
NAVO werd na de ineenstorting van de Sovjet-Unie
geruisloos omgevormd van ‘verdedigingsorganisatie’ tot
een wereldwijde interventiemacht om de belangen van
de monopolies te verzekeren. De Europese verdragen

verplichten de lidstaten om “hun militaire vermogens
geleidelijk te verbeteren”. De lasten voor deze militaire
ambities en roofoorlogen komen te rusten op de schou
ders van de werkende bevolking. Zij moet de defensie
budgetten ophoesten en spaarzame vakkrachten leveren
die worden ingelijfd bij defensie en in de wapenindustrie.

Communistische krachtenbundeling
Overal in Europa zien de werkers zich geconfronteerd
met het uitrollen van dezelfde kapitalistische agenda.
Sinds enkele jaren werken communistische partijen in
Europa nauwer en concreter samen in het blootleggen
van de aard van de kapitalistische crisis en in bijdragen
om de vakbewegingen en de werkers in de bedrijven te
wapenen met een strijdbare beoordeling van dit Europa,
van de bezuinigings- en hervormingsagenda.

Perspectief van het socialisme
Deeloplossingen voor deelproblemen maskeren de ware
aard en diepte van de kapitalistische crisis. Alle gevestigde partijen zoeken hun toevlucht in hervormingen en
bezuinigingen om de crisisverschijnselen op te lossen.
Zij voelen de hete adem in de nek van een bevolking die
verontwaardigd is over de schaamteloze verrijking door
een minderheid, maar buigen linksom of rechtsom voor
de Europese kapitalistische agenda. Het geloof in de
verbetering van het kapitalisme is groot.
De strijd voor verdediging van de verworvenheden van
de arbeidersklasse, van het levenspeil, kan alleen succes hebben als deze verbonden is aan het perspectief
van het socialisme. “Het kapitalisme met een menselijk
gezicht” is een illusie die de arbeidersklasse verdeelt.
Een socialistische maatschappij is nog altijd wenselijk en
noodzakelijk. Het is het perspectief van een maatschappij waar de behoeften van de mensen centraal staan en
niet de winsten, tegenover de voortrazende afbraak van
de verworvenheden door het Europa van de monopolies.
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