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Verdedig de
verworvenheden van
de arbeidersklasse
Strijd is de enige weg!
Strijdbare Vakbeweging noodzaak
De fusie van de FNV is op papier rond. Aan de eenwording
en vernieuwing wordt gewerkt. De ontwikkeling gaat van
een sociale ANWB, alleen maar gericht op individuele
belangenbehartiging, naar een meer strijdbare en
activerende vakbeweging die collectieve strijd niet
schuwt. Het proces stuurt aan op een bond van, voor
en door de leden. De FNV werkt er aan om bestaande
schotten tussen werkenden weg te nemen. De macht
binnen de nieuwe FNV moet bij de basis komen te liggen:
actieve leden op de werkvloer.
Dit proces is nog lang niet af. Er bestaan nog grote
meningsverschillen onderling maar de eerste stap is
gezet. Gefeliciteerd!
De wil om een sterke eengemaakte vakbond samen op te
bouwen, die een vuist kan maken, wordt breed gedragen.
Die bond is hard nodig ook. De aanvallen op het levenspeil
van de arbeidersklasse in Nederland en Europa zijn
onveranderd hard en nemen in hardheid alleen maar toe.
Onder het mom van samen tegen de crisis en nu inleveren
voor later worden de werkenden in Nederland op allerlei
manieren door politiek en ondernemers gedwongen
koopkracht en invloed in te leveren.
De opbouw van een sterke FNV moet naast een
organisatorische, met name ook een ideologische en een
politieke dimensie hebben.

Crisis
De crisis wordt niet veroorzaakt door hebzucht van
individuen (hoewel deze welig tiert) De crisis wordt niet
veroorzaakt door slappe toezichthouders (hoewel het
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hiervan wemelt). De crisis wordt niet veroorzaakt door
te hoge staatsuitgaven (al gaan miljarden steun naar de
grote bedrijven). De huidige crisis is geen uitwas van het
neoliberalisme, het is een chronische kapitalistische crisis
van overproductie die niet met economische lapmiddelen
kan worden weggepoetst.
Terugkerende crises horen bij het kapitalisme. Ze vloeien
voort uit de interne werking van het economisch systeem.
De crisis kan tijdelijk vooruitgeschoven worden, zoals dat
sinds de jaren zeventig met kredieten en hypotheken
is gebeurd. Nu probeert de heersende klasse, door de
onderlinge moordende concurrentie gedwongen, met
drastische ingrepen in de sociale zekerheid en met
het inleveren van koopkracht en arbeidsvoorwaarden
overeind te blijven. Maar de tol die de werkende klasse
nu betaalt voor weer een tijdelijke oplossing, zal de
volgende crisis die op de loer ligt niet tegenhouden.

Wakker worden als arbeidersklasse
Lange tijd werd door een groot deel van de Nederlanders
een droom gekoesterd dat een mooi leven door hard
werken en grote ijver in het verschiet lag. Maar steeds
meer mensen die heel hard hebben gewerkt om hun
kinderen naar de universiteit te kunnen sturen, merken
dat een beter leven zonder schulden steeds verder weg
is. Het perspectief voor jongeren op een baan waarmee
een menswaardig bestaan is op te bouwen, wordt ook
steeds onwaarschijnlijker. Wel is te zien dat een kleine
minderheid die nooit gewerkt heeft, alle winst opstrijkt
en haar rijkdom steeds sneller vergroot.
In de media wordt graag gesproken over de ‘middenklasse’
die de ruggengraat van de samenleving zou vormen.
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Door een vals beeld van de sociale-klassenstructuur te
creëren, moet het begrip ‘middenklasse’ voorkomen dat
de werkende klasse haar eigen positie begrijpt om op
die manier de heerschappij van de kapitalisten veilig te
stellen. De constante dreiging, ontwikkeling en uitbraak
van crises als gevolg van de kapitaalaccumulatie maakt het
de middenklasse steeds moeilijker om te leven volgens de
ideale levensstijl van die middenklasse. Kortom: de droom
wordt een nachtmerrie. Maar wakker worden biedt ook de
kans zich van de ware identiteit bewust te worden: die van
de arbeidersklasse.
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Gebruik van deze verhullende term is alleen maar bedoeld
om verwarring te zaaien. Het doel daarvan is om het
begrip ‘werkende klasse’ uit te bannen, terwijl het feitelijke
bestaan ervan – en van de kleine burgerij en een deel van
de bourgeoisie – in de kapitalistische maatschappij niet
ongedaan gemaakt kan worden.

□ Ik wil een oriënterend gesprek

De NCPN-leden steunen waar mogelijke de opbouw
van een strijdbare en activerende vakbeweging. Want
klassenbewustzijn ontwikkelt zich in strijd!

(krant van de NCPN, verschijnt vierwekelijks)

Om als werkende klasse te slagen in de strijd met de macht
van het kapitaal is een klassenbewuste politieke partij met
voldoende aanhang en een alternatief plan vereist. De
NCPN doet een serieuze poging dat te zijn. In haar krant
Manifest geeft het de strijdende voorhoede munitie om
als werkende mensen meer macht te veroveren op de
heersende kliek van ondernemers en rechtse politici.

Meer weten over de NCPN?

Deze tijd vraagt om een vakbondsstrijd die met
klassenbewustzijn wordt gevoerd. De ideeën van Marx
tonen al 160 jaar aan dat de strijd van de werkenden alleen
succesvol gevoerd kan worden als die samengaat met een
politieke en ideologische strijd.

□ Ik wil meer informatie van de NCPN
□ Ik wil 2 maal een gratis nummer van MANIFEST

Vul de bon in en stuur deze op naar:

Er wordt aan de lopende band in de media beweerd dat de
theorie van klassen en klassenstrijd hoort bij het tijdperk van
Marx en daarmee achterhaald is. Alleen door klassenstrijd
kan de arbeidersklasse zich bevrijden van de ideologische
ketenen en van de overheersing, materialistische uitbuiting
en onderdrukking door de heersende klasse van kapitalisten.
En vanuit succesvolle klassenstrijd kan een maatschappij
opgebouwd worden waar de ontwikkeling van de mens en
niet de vermeerdering van kapitaal voorop staat.
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