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Eenheid tegen
de crisis

De economische crisis zet door, ondanks de geruststellende geluiden dat het keerpunt in zicht is. De
veroorzakers van de crisis zitten echter overal nog aan het roer. Zij kunnen en willen niets anders dan
het neoliberale economische beleid, dat de crisis heeft aangewakkerd, voortzetten. Volgens hen is de
crisis alleen veroorzaakt door de ‘graaicultuur’. Omdat die cultuur onlosmakelijk is verbonden met
het kapitalisme kunnen en willen zij zelfs hier niet echt iets tegen doen. Zij komen niet verder dan
de rekening bij de werkende bevolking te leggen. Dit economische, maatschappelijke en politieke
systeem heeft de mensheid niets meer te bieden dan de afbraak van het levenspeil van velen en een
verdere verrijking van enkelen.

Alleen de winst telt
De heersende klasse stelt de samenleving voor als een wingewest voor afzonderlijke, geïndividualiseerde leden van die
samenleving. Zij is erin geslaagd deze opvatting aan bijna
alle delen van de samenleving op te dringen. Deze ideologie
heeft de weg vrijgemaakt om het publieke domein: staatsen nutsbedrijven, collectieve- en publieke voorzieningen enz.
te privatiseren, te commercialiseren of te ontmantelen. En
deze afbraak van het publieke domein gaat nog steeds door.
Het volgende doelwit is de drinkwatervoorziening

wordt de overproductie voorkomen, onder andere door korter werken. Dus geen verlenging van de arbeidstijd en een
hogere pensioenleeftijd, maar verkorting van de arbeidstijd,
door een kortere arbeidsdag, arbeidsweek en arbeidsleven.
Wij eisen dat de nationalisering van de ABN/AMRO en Fortis en de steun aan ING omgezet wordt in de vorming van
een staatsbank onder publieke controle. Privatisering van de
Postbank bijvoorbeeld, heeft alleen tot hogere lasten voor
de klanten en enkele nieuwe miljonairs geleid.

Vrede en veiligheid

Maar op de neoliberale agenda staat niet alleen de afbraak
van het publieke domein maar ook van de arbeidsvoorwaar- De ideeën in de leidende kapitalistische kringen over hoe uit
denvoor. Hogere lonen, vaste banen en goede sociale voor- de crisis te geraken vormen een ernstige bedreiging voor de
zieningen zijn immers hinderpalen voor het ‘vrije spel der mensheid. De kans op ernstige gewapende con�icten neemt
economische krachten’. Om te voorkomen dat het besef van zienderogen toe naarmate duidelijk wordt dat het kapitaal
deze tweedeling in de samenleving doordringt tot de bevol- niet in staat is de maatschappijen nog te organiseren, maar
king, worden andere tegenstellingen gecreëerd: tussen al- deze daarentegen juist destabiliseert.
lochtonen en autochtonen, ouderen en jongeren, vrouwen
De NAVO heeft zich omgetoverd van een ‘verdedigingsorgaen mannen, mensen met een vaste baan en ‘outsiders’ enz.
nisatie’ tegen het communisme tot een wereldwijde militaire
interventiemacht voor het veiligstellen van de hulpbronnen
Verdedigen en aanvallen
(olie, gas enz.) van de westerse economieën. Nederland doet
Het verdedigen van door strijd van de arbeidersklasse opge- daaraan enthousiast aan mee, bijvoorbeeld in Afghanistan.
bouwde collectieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden
is van het grootste belang. Elke aantasting van sociale ver- Is er een alternatief?
worvenheden moet bestreden worden. Maar het mag niet Ja, een einde aan het kapitalisme maakt ook een einde aan
blijven bij verdedigen alleen.
dit soort crises, economische chaos en bestaansonzekerheid.
Een
economie moet je niet overlaten aan een stel graaiers.
De arbeidersklasse zal ook in de aanval moeten. De crisis
Degenen
die de welvaart en de rijkdom produceren, moeten
heeft aangetoond dat er overproductie is door een te lage
het
voor
het
zeggen krijgen. Bij hen moet de macht liggen.
koopkracht. Dit onderstreept de noodzaak van planmatige
Dat
kan
alleen
in een economie waarin de mens centraal
productie. Niet de wetten van de jungle moeten de producstaat
en
niet
de
winst:
een socialistische.
tie bepalen, maar publiek gecontroleerde planning. Hierbij

Eerst de mensen, niet de winst!

En op de korte termijn?

De NCPN is voor de volgende maatregelen:

1) de rekening van deze crisis leggen bij de veroorzakers
2)permanente nationalisatie van de bankwereld onder democratische controle van parlement en en vakbonden
3)terugdraaien van privatiseringen en dereguleringen en
Organiseer uzelf in uw directe omgeving: op de werkvloer, herstel van de publieke sector
op school, op de universiteit, in de buurt, maar vooral bin- 4)de bestaande controle op pensioenfondsen uitbreiden met
nen de vakbeweging. Maak de vakbeweging weer sterk en een speculatieverbod en directe controle door werkenden
strijdlustig. Bouw mee aan een sterke sociale beweging voor
5)lonen en uitkeringen fors omhoog: ook de werkenden en
nationalisatie en democratisering van het publieke domein.
uitkeringsgerechtigden hebben een kapitaalinjectie nodig
Ook nu kunt u iets doen. Juist in crisistijd is het belangrijk om
op te komen voor uw rechten, uw baan, uw inkomen. Dat
kan het beste samen met anderen in organisatieverband
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