
~E DWANG TOT LOONSVERLAGING.---------------------~------
Bij de beLof't.enwaarmee de impE:rialist.ischepar-t tjen de openbar-s
meninrr voor de t.ijd na de oorlog t.racht.ent.ewinnen, neemt. de ver-
wijzing naar de reconst.ruct.ievolgens program van de door de oorlog

.aangericht.e verwoest.ingen, een voor-aanstae.nde plaat.s in. Niet.s lijkt.
eigenlijk eenvoudig8r en over-tuagendcr-, dan de verzekeringen Vé'.nde
ove~vinnaars, dat. alle handen aan de slag zullen gaan en dat. alle
hulpbronnen t.erbeschikking zu.l.Len st.aan om de verniet.iging met. de
groot.st.esnelheid t.e doen verd·.,djnen.Onze bewer-Ing derhal VI:;, dat.
na de oorlog in Europa geen, of slecht.s een zeer korte en uit.ermate
bescheiden wederopbouw-conjunct.uur zal volgr;;n,st.uit, begrijpe1::ijker-
vrij ze, op algemeen ongeloof. 'I'och is de hoop van de massa op de
gouden zegen van de t.ijd der reconstruct.ie een even grote illusie
als de verspreide opinie, dat.het. einde van de oorlog in Europa
spoedig door vrede en algehele ont.wapening zal worden gevolgd.
Zonder t.wijfel zal de grootst.& nood, zullen de ruïnes, waarin een
gro .)t.aant.al st.eden veranderd zijn, verdwijnen;
zal de Europese le.ndbouw de ergste gevolgen van de bedreven roof-
bouw~overwinnen;
zal het aan hongersnood gr-ensende gl;;;br-ek aan voedingsmiddelen door
import van ovcrze es o producten wor-den.opgeheven •

.Maar wij zijn ervan overt.uigd dat het leven, dat uit de puinhopen
van de Europese economie (buiten de Sovjet.-Unie en de door haar
gecont.roleerde gebieden). zal herrijzen onder de voorwaarden van het
imperialisme en zijn verdere o)rlogsinspanning, slecht.s het bestaan

.van ~ep.Yfé?-penarsenaalen van een iro)t ar-bcd dakamp .kan bt ede.n,
Alleen in ·de Sovjet.";Unie,die -zich natuurlijk ook oph~1:: komende
conflict met. haar t.egenwoordige bondgenoten moet voorbereiden, kan
een werkelijlce reconst.ructie p l.aat.s hebben, omdat daar (ook onder
het St.alinisme) de maa.tschappelij kc productie de m a a t s c hap -
pel ijk e toeëigeni11,3"ondergaat, dus voll<:omtnonafhankelijk ~s
van part.iculiere w.LnstcaLcul.a'tde, van de vr-ees voor "overpr-oduc t.Le";
Deze "overproduct.ie" kan nooit. best.aan, als voor de behoeft.en van de
mensen geproduceerd wordt, als .deze "behobf'te-productie" de enige
maatst.af vormt.. De Sovjet.-Unie is t.o~ nu t.oe het. Enige land, waar
slecht.s de schaarst.e als gebrek beschouwd wordt, maar niet. de over-
vloed waarvoor het kapitalisme angst heeft..
De overwirmende st.at.envan het. imp<;rialisme zullen aan de dwang om
in het belang van de handhaving en verdere uit.breiding van de bewa-
peningsindust.rie en haar hulpindustrie.ën, het c r'cdd et van de voor
de consumpt.ie wer-kende industrie (incl. Landbouwl ) te beperken en
de loonsect.or van de bewapeni11,3"sindustrieniet alleen relat.ief (in
verhouding t.ot het gehele kapitaal), maar ook absoluut. t.evërmindti-
ren, niet sc hemat.Lsch t.oegeven. Da door ons aangeduf de t.e ndenz zal
des t e sterker t ot udt.dr-ukkfngkomen, hoe vcr-der-men zich van het
gebied van de overwinnende staten venl'ijdert..Met ande r-ewoorden:
er zal een veel duidelijker verschil best.aant mf sschfen nog opval.-

.lender dan vro(:;[j'er,t.ussen de Levoriest.andaard van de ango.Lsaks Lsche
landen en hun "koloniën"t.waartoe, na beëindigil16'Vé'.nde Europese
oorlog, .ook het. vas teLand van Europa, voor zover het. m et onder .
Russische cont.role zal komen te staan, zal moe ten worden gerekend.
Ook op het. continent. ZElf zullen er graduele verschillen blijven
bestaan. Hoe verder men zijn oog zal r-Icht.ennaar het ooat.en, hoe
duidelijlcer hec beeld van de politiek van def'Latde van het imperia-
lisme, na het. eindigen van de oorlog i~ Europa, na~r voren zal
spr-mg en, '.
Maar het zou een vergissing zijn te geloven, dat Çlit.iet.s anders
zou bet.ekenen dan graduel~ verschillen. Ook de lbvensst.andaard van
de arbeidende lagen in de Angelsaksische landen, zal in het. t.eken
van de bewapenir~s:in.àu.striestaan.



Deze t.eriuenz zal. OVeral. oe Z(:;1.I oe ZIJn, maar oe rru.nue.ien om d8ze tQn-
denz te verwezcnl i jken zullen met de politieke sLt.uat.Ie rd~~l1ing moe-
ten houden. I.1enkan in het, eigen land en in de c,ebieden van t:nkele
bondgeno~en slechts op zachte wijze bereiken, waarl,oe de voLkcn van
het oVl:.:rI3'evasteland door miLtt.ai r-e bezct.t.Lng en staat vrn blsll:.:8'
kunnen wor-dengedwongen en waarvoor de chauvinistische haat tegen de
"schuLd.Lge" volken, de nodige psychoLog.ische voorwaarden schept , Ook
he-pvr-edespLan van de OVerwinnaars zal het oude, pr-obat-e middel om
arbeiders tt:gen arb<:.óidersuit'te spelen, 11iel, vtrgé-'ten.
De chauvinistische oph.ltSÜ1G in hel, kamp van de Eri t se Ar-bcLde r-a-
partij en iIJ b8paalde sociaal-:-CLtmocra'tischt: $'r~(;jperingen van het v~s-
telend bereIden nu al de grond vo)r deZL {lOll'tJ.:ekvoor. Ook ;Laat zleh
misschi en de toch al eni-.:,szins tèlt:urg8sttlde ar-bcLder-akl.asse in de
overwtnnende Landen zeer makke.Lij k t.r-cost.en door te wijzen naar de
nog veel eLl.endi.ger- t.oest.and in de overwonnen Landen;
MenCk:;nkezich in: de voor db consumptie producerende industrie en de
Landbouwvan de l1bt;vrijdell wereld zouden na he''t Europese oorlogs-
einde in nauwe samenwor-kf.ngmet de over-zel':Sl; [,'ebieden, waarrnei:: dan
weer vrije verbinding zal bestaan, ten volle geëxploitec~d in di0nst
van de Europese verzorging worden ges'ceLd, Db gehele kr-acht, van de
kapitalistisch hOog opgevoerde productie E::nv6rkeers'tLichniek, zou op

\ dit doel wor-deneC:.richT,. "
In zeer korte tijd zou deze kapl t.al.Lst.Lsche product.ie zich dan weer
midden een acute crisis, in een wedstrijd t.ussen "over'pr-oduct.Le" en
inflatie bevinden, Het. monopolie zal uom her-ha'Lfng van deze toestan-
den, die '\rlj na de eer-at,e wereldoorlog hebben Lez-enkt::nneni'met a.Ll,e
middelen t.rr',chten te voorkomen of- t.enmi.ns'te- zo lang moge ijk uit
te stellen, Wij hebb0n gezien, dat dezt middelen beperkt zijn en wij
weten ook, dat zij het systeem uätei.ndeLfjk niet, kunnen r-edden; Naar
wij moet.en ons, dl; gevolgen van deze imp,-:yialistischi:; .per-spectdevcn
yoor dl:';Levenaat.andaar-d van de Europe'sf::i'.rbei<krsklasse en van de
.mf.ddenl.agen reali ser en, ' . ,
liet, itnp.eriaJ.iáme-'st,aa:t.,,.na het. ,(i.,i1IDbvan..de .%r-l.og--i~ Europa, onder

.de dwàng V8.n10onsver Lagfng .\lij kennen het. ï\dt nu. én ook de rede-
nen 1,liervoor. Maar belangrijk zijn voor ons ook de vormen en gevolgen
van deze gedwoIl[:;enver-LagIng van het e.r:bl:.:i,dsinlcomenonder de voor-
waarden van de algem(,ne crisis' van hi:.:'tkapitalisme.
Weweten door Karl hlarx, da'c de nrindcr- orrtwfkke.Ldelanden hun eiel::n
t.oekomst.fge orrtwfkkeLfrig in de spitgel van de r-eeds ver-der' ont.wïkke.lde
Landen kunnen zl en , De dialect.iek,welke mcchode wij bij het onder-
zoek van he't maat.schapPt::lijlc proces 'toep2.ssen, dwine--t,ons dezG er-
varing ook t.ijdLns dl:';a'Igeme.necrisis V2.11het kapitalisme nt et, 'te
vergeten. 'flémt.ook de a'Lge.menecrisi s is e~en' at.at.t onnadr-c zaak,
maar een proces, tijdens hetweLk de r-cvoLuvtonat r-e crisis van het,
sys't eem rijpt. . 1

Van het standpurrt van de e.Lgemene crisis uit gezien, c1.1\)'. z. met. htt
oog op de orrtwîkke.l.Lng naar de r-evoLuti oneLr-e crisis van het sys t eern,
zijn de r-ol.l.en omgcdr-aafd, De kapi {alist.isch zwakke Landen, zoals
Duft.sLand, Itö.lië enz , , zijn do ste r-ke Landen in de ont.wfkkeLf.ng ven
de a.Igemene crisis voorgcgaan , Zij wer-den <::erder en ·htviJ'8r door de
crisis gegrbpen en mccsc.,n dus o ok vroeeer en radica18r V~rzet bLe-
den. Het f2SC t sme in al, zijn schnh:rill8't:u, de ontbinding van de bur-
gerLdjke dernocr-at.Lschevr-Ljheden, wU"kverschaf'fing voor we r-kl.ozen ,
db militairiseriug van- het, ar'be i dspr-óc es , de ar-befdsdtcns't , 'de ver-
nietiging van de mfddcnat.and (de I'edi:.;nvoor de Jodenvervolging in
Entraal Eur-opat }, al deze .f'eLt.cn zi,jn dl; politi",k-economisch<:: mfdde-
len ter bëst.rijdin.z vand8 alg0mt;necrisis vnn het, kapitalisme. Op
deze manter- t.r-acht het. monouoLf,e in deze p'ebieden het ui t.br-eken van

~ ,0,

de r-i.voIut.Lone.Ir-e crisis t.e ver-t.r-agen, Geen 'wonder, dat, deze landen
als de ecr-at.en de t.ot.a.le oorlog voorbbreiddenen "kanonnen inJ?laats
van boter" op hun progrrunrna schreven. En elit, gebé-urd€ g(:;;L;nszinszon-
der medeweten of misschien tegen de we:nsvan de vreemde mogendheden,
neen, zij bewand~ld€n deze weg ter b~strijding van db algemene crisis
en van de r-evoLutdonaLr'e.govoeLjghe Id van de ar-beLdcr-akl.asse met be-
hulp van. het' crediet., ve.r-Leend 6,001' het in'tb:r:nationë.le kapLtaal.
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het. Oost.en t.ot ont.lading zoudE:::nkomen Eon0.(:; Raden-Unit, wiLr best,aun
ben van de redenen is voor de aLgemen<:;crisis van de k2pit.~list.ische
wt-reld, ondcr de VOE:t.zouden lopen, deze ver-wacht Ing werd ni\:;t. VE::r-
wezenL'ijkt., :Jit, wapen van het. monopo~ie had 001< de werking VB,neen
boemerang 8n als het. ware in de dubbele zin van het. woord. ·,:.junt.t en
eer st.e ZéÜ dè SovjE:t.-Unie, de w0rkelijke militair~ overwannaar-
van de Europese 0 Jrlorr, ondanks haar gew~ldiee verliezen, uit dit
pLoedbad met een grot.er-e macht, dan ooi~ t.evor-en herrijzen. T(m t.wee-
fie. worden de wt;st.t.:lijke overwannaar-s zu zelf in de gevaarlijke nabij.-
~eld van dG rl:volut.ionai;re crisis ver?la.atst en kunnen in de gang
van de fasc Ls'cLsche orrtwf.kkcLfng hu.i t::i3't:n t.oekornst, zLen,
Neen, de westelijke mOGen&16dLnzullen de vormen van dE:::fascist.ische
dict.at.uur angstvallig v~rmijden, of- bet cr gezegd- zij zut Le.ndat
waartoe zij al .[iedwoTIgemzijn, met. namen omhangen, diE:::in geen enkel
opzicht aan de inst.ellingen van het. fa,sc isme doen denken, We.nt.,als
de Nederlandse rugE.ring in Londen er on.Langs over spr-ak, dat. wij
hi~r na haar t~rug~eer met een militair bewind en staat van beleg
~ekening moetGn houden, dan is voor deZE:::b~kE:::ndmakinggeen cornmen.
tiaar meer nodig ~ Na de bencemmg van Darlan door de Amer'Lkancn en
Engl.lsen bij de b~zet.1;.ingvan Noord-Afrika, kan ons niets meer ver-«.
rassen.
Wat de uit.erlijk~ benamingen bbtrcft zal er geen fascisme me0r be-
staan, maar in feite zull&n wij zijn ~weede bloeitijd beleven. In
h~t. middelpunt. van de neo-fascistische sociale politiek zal de ver-
laging van het arbeidsinkomen komen te staan, een noodzake.Lfjk ge-
volg van de politiek van def'Lat Le, Het 1'asc,isme van het vro~gere
typu voerde een politiek Val infla.tie, waarvan de. directe g\:;'Volgen
door een rieoreuze markt- €n' deviezencontrole en door onteigening
van de middenstand van niet-"arische" oorsprong, een tijd12.n,z kon-
den worden vert.raagd. Het n(:o-fascisme omvat zulk ~bn geweldig ge-
bied en heeft ook de beec hfkkfng over zulke rijke hul.pbr-onnen voor
de be schermrng van de va.luta,.-.dat' ër van het .va-sbanque-eape l,' van po-
.l! tiek van inflatie moet.t respect. kan, worden afgezien.Ovl:rie<::ns
is eun inflat.ie, o')k om dl:i vrot::8er geno<::mderbdënen, te vermijden.
De grote -reserves van het wt:.stel·ijke monopolie zullen het neo- ' ,
fascisme tot een nog veel grot.er 8f:.vaé)I'doen ont.wtkke.Len, Van Ca.lI>
fornië tot. de Russische delTI?rcatielijn op het. Europese vast.eland,
zal het ar-beLdsLnkorneneen gelêid<:::lijk de.Lende curve bl:.:séhrijven,
waarmee parallel de curve van door cr.6diet:-nood gepLaagde industrie
van consumptde-ar-t.fkeLen zal Lopen, EnpLaat s .van verwcest,e arbei-
derswijken van het Europese vas~f;)lQnd zullen bar-akkenat-eden komen,
tt::I'Itfijl men in db \'lLst.E.:lijke landen nog iets sol!eder~ huf.sve.stdn-
gen zal aantreffen. . . ,
Terwijl de mannelijke jl::ugd ven de wlestt.lijkl:.: ,volk<::rennog hut ma-
ttriele voor-deo), zal genieten omhet. uniform t.e dragen, wae.rin zij
de koloniën mogun hi..;rov~rl;;~of hun Centraal-Europese klassegenoten
mOP'enbewaken, zullen dE;;nrbeiders van dl2 "schuldigelI volken alsz.g. r-epar-at.Le-sar'beLder'a t\:.Jgen(:)enut.t.ker-Lng in natura, waaraan zij I
niE::t kunnen sterven, de ui~erlijke sporen van de oorlog mOGenver-
wijderen' en bij deze g616Jenheid hun, opvoèding t.ot "dt;mócrat,iscI:"
denken mogen ondergaan, De Loonsver-LagIng , dooz-gèvoer-d door de rm-
perialistische ovorwtrmaar-s, zal nog ve el, "t.o:t2~er" zijn. Hl::nzal,
"reparath..-arbe id" in plaats "ar-bcLdsdavnat." z6ffien en voor de ve1-
ligh€id eh "opvoedfng " ee~ bezet.ting van (.;en groot, c~de(:;l~e.vaT} ,
Europa instellen. Deze bezet.t Ing zal de mces t voImaakt e mlllt.1.ur1-
sering van het arb8idsproces zijn. Het is te b~erijp~n, ~at. deze,
zonder uit.k~ring tI:: presteren arbeid, nambns d~ dL~ocrat1~ zal,wor-
den geëist en dat de armcedfghcf d van' de l\jvl:.nswijzt.:, door .'de an het
Oost vn voor-tgezet.t.e oorlog t::ndoor de ver-woest.Lngen aangE::rlcht door
db Europesl; oorlog, 'zal worden·geëxcus~<::rd. VLrbt:.tt:.ring hibrvan zal
vOJr dL tijd na hLrovering van dl; koloniën worde~ b(;;loo~d.
Bij h\:;t persp8ctief van db bewapening komt het ~8rsp~ctle~ van bar-
baar-ae 10ont,08standt.n. Met de' dwang tot. bewapenLng st emt. al:.:dwang
tot. verlagi1'18' van het., arbeidsinkomen OVE.;reen.----------------------------------
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TNij hebben in db voorafgaand!': hoofdstukken 8'(;tracht uit. e\:..n 1:'(:; Zet-
t,en, waarom h\:.1:.imptrialisme tijdens· de t.eg\:;nwoordigé: f.c'1sc:VHn de
a Lgt.me.nc crisis van he t, kap Lt.al.Lsrne, onder dwang staat, "en h,mdclen
mce t om de btw2.)eningsinclust,rie en haar- hu.Lp Lndus t.r-Leên in de t,08-

·komst mst alle middblbl1 t.e bev or-der'en en toch .:?;t:lijktijdig de le-
vens sr.andaar-d van de "ierkLnde massa na de :Óûropest; oorlog t,e ve r-
Lagen, Het was ons daar-b i j dut del.Lj k , da t wij door dl. ane.Lyae van
deze per-spec t.t ev en , het pr-obl(;t:.;mvan de, waar-ach i j nl t jke ontwikke-
ling in zijn gd1b(:lsh:cht.s konden aandu Lden , maar geenaz Lns volle-
dig konden be hande Len , In he t kade r van di"t g eschr'Lf't; en V2.n zijn
thema, .t s het. s.Lecht s cloc:nlijl< de p,-:rsp"ct.ié;Vi::n aan "t.t; s"tipp~h-,
maar niet d", eoc LoLogï.sche ve.r-houd.mgen , dit- "t\.:.~lüijh:rtijd oorzaak

· en ui 1;."lerl<ing van de al(S'l:;[{}dnecrisi s van he t hc er-aeride .8t.(;1S81
zijn, vOllc:diL; tot klaarhdd l:.8 br-engen;
Een dt.r[$c;lijk geschrift. moot, z6 il1.3'edL:;il,d zijn, dat, de aut-eur de
hem als es sent.Lee L schijnende punt-en aclrce r- elkaar behandeL t , 'En
t och zou 8r GULn grover v\:-rgissing moge Lf j '; zijn" dan at; yl::ronder-
st. el.Lf.ng, dat dit "acht.er c:lka2.r", t,o<.:::geflastbij dc:behe.ndbling van
deze =)roblemt:;n~·door het. we zen van deze pr-ob Lemen gt,;mo"tiV(brd is.
Met, andere woor-deru bewapen.ing , Yt:'rlaging; }T2.nde Levenas tendaar-d,
oorlog, zijn sociale: f'e i t en of- bet.er- gezegd- vur-sc hf jnse Len van
hr.::'t.soc l aLe proces, dit' met 81kaar in permanent-e wissélwe:;rking'
staan. Vlij hadden ze evengoed in de omgekeer-de volgorde kU11!1f;;nbf;;-
handelen. Zij zijn v<:.rsuhijnselen van .h\:Jt.proceS •. Rtt proces ZElf
is in zijn [3'<;11e81de 'a.tgornene crisis van hl::t. kapf t.a l.Lsme, ~(:j ont-
wikkblingYan de 9roductib kracht. en tijdLns dGzb fas~ ~n de voor-

',waarden wáarondt:!"1'g\::praduct!,:pd',-\'1oTdt., ·DI::: -IDaa:t.schappij br-e ngt, ..:;c:lijk-
tijdig met haar middelLrt van b~s"taan óok d~ orde van haar leven
voort., dt; politie~1::; E::ncult.Wclt.: vbrschijnselt;n, dib het [;"tzicpt
van de t.ijd be pa Len ; De e.Lgeme.ne Crisis van het kap Lt.o.Lfsmc, dus
he t, proces waar-Ln zich dl; r-evo Lut.i onatr-e crisis van h\.::t, s~rstebm
voor ber-e Ldt., ber-ust, r .•cht.st.r-e eks op de. pr-oduc t Levoorwaar-den van h8~
monopolie bn bopaal. t nu ook van hs.ar- kant :db Leve.nsvoo rwaar dcn van
dit. monopolie. Db algl.m't..n e crisis is c:::;n8drolg van de concur-ren-
"tü; t.us scn de monopolies, di\:.. ze.Lf al.s be schcrm Ing smaat.r-e.ge.L t.eg en
de cr-Lst s sen van de voor-afg egane indust.rh-ke.pit2.1is"C,ischtJ per-Lede
ont.st.ond~n. . ,

· De \::crst.l:..Vlt-I'I::.ldoor103"\'las een 2,ev;olg, al.smede ook !:.;cnn ï euwe oor-
zaak, van d!': alGi:..mtJnbcrisi s , Dit.z:.:lfdl:...[;l.ldt, ook, ten 2.<:z,nz t.,n Van
de li,ussischl:.. rt-volut.ie. Db ui tsch2.k'01in,g van he t kap i t.2.1isn10 op het
gew;;;ldig<:: g eb Led van de Sovj c"t-:Unit:!ht:tft. de, aLge.mcne cr I aä s van
het 'kap i t.eJ,.isme ve",lvoudiS ve r-sche rpt.,
A11t~n, o.ls wij de r-uimt.c hadden om al.l.e vçrschijns.'<::len V2n de al-
gemene crisis te be h=ndc.Len , konden wij mcc.r- doen dan s.Lc.chts de
mE;;\:..St..9t:10~J."i~Ice per-spec r.Leverï van 9(:;1:. imj)ê:rialismG aan ·t,e stip-
pen , W1J oep-.r-xen ons dvr'hal. Ve "tot d'ie vr-agen , waarvan de bearrt-.
woo:r:ding ons 8.1s t:l:I1 8.ctuc;1E:noodzuko Lf j khe id van de ·soçialist.ische
ac t te voorkomt. :Jl: dt;rGt; wer-eLdoor-Log , zc al s wij de .Ind î so h-Oo s t-,
Aziatische oor-Log wi Ll.en noemen, is t'en dt..I'eelij k rt..chtst.ri:;l:.ks ge-
,:,olg van de e.lg(;D1\:;nt.crisis val! he t kap i ~alisme • Het. iElp~rialisme
18 g eöwongon ~~m zo lCl1g m0.3·c1ijk t.e rtkke!l.' Haar de oorlog zelf,
a.l smedc ook 'ZlJl1 duur-, hebben van hun kant, (;"t:nuit.wl:;:rkinz' op de
~o~komsl,iCL ont.wfkke.l.f.ng, Zij ve rg ro t.en de rnoeiLäj khcdcn , dL.; men
JUlst.door d\:;z(;. oorlog en zijn lè.ll3"(:..duur wou verzélcllt.en of zelfs
overWlnnen. '
Een voorbbtld: Het. lcalJitaal vovLde zich ge dwongen om in koloniale
en hal~-kolon~éÜc; gebieden, die voor-heen Hl~ .1 t;Vt:: re.nc Ler-s van goed-
kope g~~pdst,offt:;n en als kopers van .de goedkoops t s industrie-
I?roduct~n gt.:funa-el;rd haddt:n,voorschotten voor db opb.ouw van c:igen
lndustrleën t~ verlenen, omdat der Eu,ropelO.s-:Am<:;rikaan$e.industrie
onder de. ge8~ven kap i "t2~li:St,ischë v« I"houding.,en, ' geen vo.Ldoende gt::-

',,': r', . 't.: . ~.~'J..l .~.oÖ:f _ •••. _: •.



Leg enhe i d voor Loriende bt:;It;8[;ing mt;,.:;rsc hs cn t.l:; bit;dt;n. DI:! gevolgl:n
varrde zc bcg Lnncndc Lndus t.r-Lal.Lsat t e van dl; koloniën en hê.lf-koloni~n
ligg8n voor de hand. Zij beg Lnncn t.cn L t;rst.e t.t pr-oducer-en voor hun
E:igl:.nb choef't.cn aan Lndu st.r ie-war-cn, TGn t.vlt;edt: ve r-hogen zij hi cr-door-
hun lew;nsst.ê_ndaard en vallen d2armee als kopers van bcpaaLde 2,'ot:d-
ko )pst.l: gebrui!'-sé'.rt.ikelen van Eur-opeca-Amcr-Lkaanse oor spr-ongune c r- en
m\::\.:r uit. Hier wordt. dut dc Lt jk (:;l:;ng evo.Lg' V211 de alg\:;mel1e crvï.et s van
het; -kapt t.e.Lï.sme tot de oorzaak van vbrdtre vt;rschtrping. Daarbij heb-
ben wij de eigE:.nlijke polit.h,kt:: gt.volgl.n, diiC de ándust r-Lal Lsa't Le van
de koloniën en half-koloniën mut, zich mee.br-engt , nog in he t mï dden ge-
lat.i.:n. ~1isschh,n zijn <:;1" mens en g\::;~t:igd Lnc Ldent.e Le ui tlat.illB"l.n uit.
Londen en Washingt.on ten aanz Lon van de onafhankdijkhdd van Indi~
en pet Vbrre Oos't.en na vbrdrijving van Japanners, voor ware inunt aan
te nemen. Ref'or'mî st.e n g810ven wel in de "vrvtdzaamhl;id" van net W8s'te-
lijke imperialismti en de bct.r-ouwbaar-he fd van he t "Atlan'tic-Chart.er".
Zij zul.Lcn mîs schf.en als argument aanvoer-en, dat juist. de Eur-opc so
oorlog de mOJçlijkhdd hc ef't; aangct.oond de uitbuititle' van dt::.volkeren
in Indië en ht't Verre Oos t en te kunnen pr f j sg even , Wé1.nt-zo konden
zij zbggen- de v/i:;stt:lijkl:.: mogendhe den hadden voor de ovc rwfrm fng in
Afrika \:;.nEuropa ook zonder de hulp van de ze koloniale gGbüd<.;n moet on
strijden. B!i;stond er zeLf's niet. de m08'clij:~ht:id van autarkie in het
eigbIllijke gebied van het wt:ist.dijk Lmpcr'La.l Lsme?
D\::rgt:lijke gt:dacht.t:n zijn voor ons oud!;;;b()kbnd0n. Wij kc:;nnt:.ndç theo-
ri~ ven hbt hyper-impl:rialisme, dat, zoals btlwc0rd wordt, dt: noodza-
k6J.ijlchbid van dl: 0 )rlog uitsluit en het ant.woord, dat. reeds Len Ln
op 'deze illusie gegeven heeft. '.
Zé..:t.fsals wij <::rvan af'z Lerr, dat é0n groot. gedél;!ltE: van Indi,Ë:, n.l.
Br4.t.s-IndiË., per slot van r16kt:ning iets fiber bett:lc~nt dan etln milité'..i-
re ;opere.tib-basis "Lcgen Japan, n.l. een onorrcbe ezû f jk mensen- en grond-
stoffenr6sbrvoir voor hc c Brit.s\;; w\;;rcldrijk, dat de 'Japanl1t::rs. niet. .
konden Vbroveren bn dat dus nog voll~dig voor de Geallieerd~n beschlk-
baar- is, dan bet.ekerrt 'toch he t, wcgval.Len van de door _c!apan 1::i~,zett.egb-
bied~n, niet al~een h~t v6rlies van milit.~ire steunpunten màar, ook het
ti~delijke v~rlies van onontbe\:;rlijke grondst.offen. Ombun voorbbl:ld
te -noemen: rubber, waarvan de belangrijkste oor-spr-ongsgebf eden zich in
Japanse handen bbvibdt;;n. Wie ken in er-nst verwacht en, dc~'t. de kapitalis-
ten van het Westen hun rubberplanté'l..g6s zu.l.Len prijsgeven? Of wie zou .
zo naief kunnen zijn to;; v~rondtrst.bllt:n, dat. het "vredelit..v\::.ndb" impti;"
rialisme zich van dl:: b",lé"'.ïltiTijkst<:: rijst[;!:;bibden der wert:;ld vrij':1illig
zal t0rugt.rekktn, om maar te zwijgen van dt:; kost.bB.re oli\:.:brom16n, die
t.l;g\:.nwoordig in hl.'t bL!zi't van dl; Japanners zijn? .
Maar, zo zou men hil-;rtc.,r:;;:,nkunnen inbr0ng0nt he't kap i talismt: lijdt
toch juist aan "ovcrvlo\,;d\.:!n"? W2,nromdus ic1,s her-ove rcn en ook blijven
vasthouden, wat toch de z.g. ov'.:;rproductit:.' slechts zal vt.rhoJt:.n?
Het zijn tw(::(;.Z060rvt;rschilI0n<k zaken om t-;Luproductie;gL bi0d stil te

-leggen of er in 't gbhcel gecn,control0. meer op uito0fL!nen. Nooit., kan
het imp~rialism8- mll3 11l:'(, dan "vredt..li<::Nbnd" of niet vreCleli,:;vcnd
zijn- de cont.role op \...(;,;nb,-"lan8rij~.cb tak van pr-oductd e of zelfs een
gbheo..::lgebi6d, uit handen gev on, He't irnp;..r·ialismt.:: zal, in hl.t geval
dat zulks nodig zou blijJ.wu, de ed1ë18 oLf epr-oductd e van Indi~ st.il
leggen, Maar 0')1\:db v..rwocut.e oliebronnen zijn voor hem van vitaal bt;-
laTlJJ.
Maar nibt alleen de pr-oduc t tevc zijde van het. Indisch-Oost-Aziatisch
gebied dwingt. tot zijn herovering, voor zover het verloren ging, bn
t ot, zijn be.heer-s fng , Ook zijn c onsumpt Lc-c apac it",i t , n.l. de ondanks
eigen industrialisatie nog steeds r-eusac ht tje markt van China t;n Indië
met zijn honder-den millioen<.;D mensen , maakt h0t. sutvcr denkbec Ld.ig ,
dat het imptrialisme van het. ~esten ooit de controle hierop zal prijs-
gE::ven, om maar tb zwijJen van do Japanse concurrentie, wie men deze
buit niet zal oVtrlat.en. _.
Het. gaat hit:rbij dirE:ct om he't Leve n van het \1t;stelijkE; imperialisme.
Niet alle\::n, omdat db productie- en consumptiekracht. van mber dan een
half milliard mensen op hc t soe L sta,ati niet. al.Le en omdat. deze kracht.en
aan d~ JapansE: concurrGntie n~ch a2.11zlchzc:::lf kunnen worde::n oVbrgclz."
ten, maar' omdat j uï s t .in deze, tbnGt;volge van de oorlog zich snel ont-
wikkç.Jflt ~.bden,- 4e~ vraagstuk van de nat.Lona.l e emancLpat.Le en t.ege-

,r . .
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li~k_rtijd VEndi;; sociale revolutie op de: ae~~ndastaat zorJ.1c ~
C~lnès8 voorbeeld aantoont. Evt.nals destijds.in Huslé.nd.dreigt ook
h i e r- de ontwikkeling in spr-engen'van .f'coda.Le .achterlij kheid naar de
rcvolutione.irt. crisis, een on1:.wi~Üt:lingdie tbllg\:..volgevan het ver-
der e ri,jpen ven de algemene crisis V2.1l. het kap i t.aLäsme sinds 1917
belangrijke vorderingen h<::'E::f"(,gemaakt ,
Wij 8.arZE::Len .niet ti:::bC1iJt:ren,.dat het pe r-spect.Lef van e.,n zo.lang
mogblijk gt:rt:kte oorlog, gevo€rd voor dt:;herov\:;;ring en bevt:;iliging
van Indië en hbt V,,-rre Oosten, insluit heG perspectief van de on-
vérrnijd(:;lijkc oorlog tGgen d"" Sovjet-Unie zelf.' Hoe ook de Sovjt:.t-
UrrI e zich na, afloop van de Eur-ope se oorlog zal gedragen, of zij bv••
aan haar tl:8l:nWoordige.pondgenoten directe of indirecte hulp tegen
Japan zal verlenen of nit:t, de ov.eI"ivt:gingend Le voor he t imperialis-
me t.eg enover- de oliebronnen, rubberplantages en :djstvelden van In- .
dië en China gelden, zijn oek van toepassing op de enigestaatkun-
dige geor8'2.1lÏs8t.rde tegenste.nder van het impEirialisme, de Unie van
Socialistisc'he Sovjet-Rtpublieken. Ge811hdlige synode in Hoscou,

\ geen v.l ermogcndheden-ver-dr-ag kon de dodelijk<-) bt::<..trt:;·igingverzachten,
die voor het impl::;rialis~e Gn zijn syste~m voortvloeit uit het f~it,
dat (ondanks Stalinisme) de volkeren van de Sovjet-Unie aan de
greep V8.nmonopolie-kapitalistische productie- en markt.bebe cr-sîng
onttrokken zijn.
Of de dE:r"dE:wer-e Idocr-L ')g in het per-epect.Lcf van he t impt.rialisme
spoe ddg door de vi er-de w8.reldoorlog tc:.:.;enRus Land zal wor-den g evoLgd
dan wel, dat r-eeds de df;rdb we re Ldoor-Log m-.t, oen 0 )rlog tE:gt:nde .
SovjE:t....Un L«. zal' Vlordenuitgebreid, kunnen wij ook bij bt:T19.dt,,ring
nü;t schatten. Veel hangt van db politiek van de ~ovjet-Unit: aft van
haar behoefte aan tijdelijke rust. en aan r~cons"(,ructie van de door .
de twe<2dewe r-eLdo or-Log tewetggl;brûcht,~, vLri:l~ ZL:n.
De laatste beslissing ligt o ok hier bij de ar'bc idende massa' s zelve.
Teeen de perspectieven van het imperialisme na dl; oorlog in Europa
kan zich slechts één kracht .mct. suc ces t.bweer stellen: he t r-evoLu-
t.Lone.Lr-e soc i.aï.t sme, Op de anaLyau van hc.t, maat.achappe.Lä jk proces
moet, nu d~ foi'mult:ring van de t.aken van éle socia.listischeactie
volg(:;n.· .

------------------~-----------
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DE TAAK VAl~DE REVOLUTIONAIRE SOCIALISTEN.-----------~-------~-~~-------------------

Het was onze bedoeLfng de per-epect.Leven V2.nhet Irnper-iaLtsme na de
oorlog in Europa duidelij k wesr te.~,geven. Hierbij W2.S het onze
wens, onzen lezers, den socialisten, aan het ver st.and te brengen,
dat htt Marxisme zijrr program van actie, dat in he-c rl;formis-Cisch
kampgraag te "orir-eaListd ach'L'of t.e "princ Lpi.ee.l," genoernd'wcr-dt.,
heeL nauw aan de studie van, de act.ueLe politiek en soc iale si tua-
tie v8rbindt. Hh.rin .best8.F.l:tjuist de dLaLect.Lek van de Marxis-
tische theorie en pr-act.Ljk, Want wij hebben geen ca.techismus,
waarin wij, zoals ineé;n'dwangbuis, mel:. geweld de ons orng('v8nde
werkelijkheid zouden kunnen persen, maar wij doen mOtite omuit. de
gebeurtenissen z81f, met br::hulpvan de dialtctische methode de
wetten van de sociale ontwikkeling steeds opnï euw af tb leiden.
Op deze man'ier- ontstaat onze t.heor-Le en ook ons programna V8.nactie.
Bij vroegere gelegenheid hebbLn wij, n2.ar wij menen, op bbgrijpe-
lijke wijze uite€:ngezet en het Q)k stteds herhaald, dat ons doel-
de socialistisch", ord~-'alleen maar te bar-eLlte n is door de ontbin-
ding van het particulier eigendom van de productie-middelen en-
zo doende- door de opheffing van de tegenstrijdigheid tussen het
reeds aanwezige ma2.tschappelijke_karaktt:r van de arbeid en de par-.
ticuliere toeëigening van het ar'bct dspr-oduct ,' Op deze t<.:gE:::nst,rij-
digheid berusten alle andere. maatschappelijke tegenstellingen.
Hierop ber-ust, ook de ,burgerlijke staat in éÜ zijn politieke vormen.
,Wij'hE:::bbener nooit twijfel over laten bestaan, dat de OVLrik~e
van productl\"middelen door deze burgt:orlijke staat, of hij nu "de-
mocratisch" of aut.ocrat Lsch, r-epubä.Lkeï.ns of mona.rchist.isch be-
stuurd. wordt, n iet s met socialisme t0 maken heef't., ~{ij her-
·halen: ,de staat is (:bn instrument in de handen .van .de heer-ae.nde
klasse en n iet. s anders. Staa'Cslè~pit.alis~isch<:; instellingen,
d.W.Z. dE:::officiele overname van bedrijven door db burg<:;rlijke
staat, bbtekenen ni<:;ts anders dan dat btpaalde productiegebieden,
waar-vanhet btdrijf noodzaktlijk is doch voor een par-t.LcukLer'en
ondernemer onr-endabel., op rekening van den beLast.Lngbeca.Ler'wor-
den overgenomen. ·,Vaarhe<:.nLeLdt, dit? Naar de "socialisering" van
de verliezen in he t geval dat een dbrgelijk bedrijf met ver-Lies
werkt. Me.ar2.1s er winst' over blijft, dan verva.l, t, deze aan de
staat, die uitsluitend aal1 de belang\:;n van de het:rst:ndb klasse
ondersreschikt is.
In elk geval zijn de diensten die een dergelijk bedrijf bevlijst,
onmisbaar voor het behoud van di::;kapitalist.ische product.ie.
Alle openbare diensten en verkeersinsti::;llingen (waaraan it,ckre
b'.lrger kan deelnemen), zijn tegelijkertijd en in de e"rst.L plaats
onontbeerlijkehulpmiddelün voor de kapitalistische (:conomie.
De stopzettine van dt:rgelijke bedrijven bv. door ste.king van die
personen, die door hun. arbeid deze bedr-ijvcn pas mogeLfj k maken,
wordt daar-omook t.en st.r-engst e eestraft, omdat ieder uätva l Lend
werkuur verlies voor het. kapita.lisme bet.ekerrt ,
Een gr-ootvcr-or-utxcr-, bv, een aut.c- of vliegtuigf2.briek, b<:;te.21t.
natuurlijk de 12g<::ostroomprijs, t\:;rwijl E;bnhut sar'be Ider-, dit; de
gehele nacht moet doorwerken om zt jn brood te verdienen, <,-ls
kleinverbruiker de hoge stroomprijs moe'Cbetalen.In het kader VM dit geschrift kunnen vlij ndet 8..118sherhalen, het-
gecn wij st.eeds W8t:;romt.r-errthet werkelijk socLaLfsme, denoodza-
kelijkheid van de dictatuur van het pr-o.Let.ar-Laat., de ontbinding
van deze dictatuur en VRnde staat. zelf, en de klasstnloze maat-
schappl j van de t.oekomst., gtz<:;gdhebben. Wij wensen al.l.eun van te
voren een vaak voor-komendmî sv..r-st.and uit te sluiten: het I,;c.I'xisme
weigert aan de overname van bedrijven door de overheid, staat of
g:meente, onder de h~8rschap?ij.van.het kapitalist.ische syst.eem,
ndet a.LLeen de benenring "socLa.Lfser-Ing" t.OI::-te kennen, me.ar-het



bcw-. ,,1"(, 00~', da t de ze l'n2tionc.liscring" uat-s Lut.t0u6 iD. ~Le'i:b\.l ~ng
V2.n het monopo l i c en v..n zijn pr'oduc t.t o 2,t:;schiedt. r». é-'.l2,'I:;[!l(:;"î",';:"crisis
ve.:1 h<:;c kap Lt.e.l t.srne ht;2ft. de: nt::i~ing v.;n c18 h\:;l:rsl:-nd,- ]~L:'.sse om be-
SCh<.;TT!lil18ac ht.i.r- de ne.tionalisLr in::., van be dr Ljv.,n 'Ct: zoeken, nov ver-
st.cr-kt., De ~toh(:;le bc:'vp.p"nirl(S zou orun0G'\,lij le zijn zond..r- de ze voI;n
van Yrlono:[:)oli(;-k".pi.te.lis·(,ischt:: utcbuï t.t ng , 'Helle conc crn zou het aari-
durven op c:ï.g\..,l1risico zonder dE::."hc Lpcnde hand van d-__s t.aat," een
fp'oriG'c VO,)T k\.::nst.r:m:ctSior-ubber- op te r:ï.c~'.~lt\...nen te c.xpLoi tL1'8n?
Al.Le..n p.kns.cn, '-tic 1l:;1, ;;f8z",n v= n de. kr.p i t e Lt s't.Lsc he 13t2.3.t n u, r, bt:;8T\:;-
p en hebben , \lOl'.j",ll 8t;:;·:c1s wc"r doo r \:;\:.11 n. ambor-d.jc OP.l ëL", t.u i.n C\:;ll::;id.
"'vij 11",,;)o\.::nc.k inl,,,ic'::.,..:.ndLz Irm..n van (:tiL, hoof'dscuk , w2.c.::cinwij de taak
V2.n di., r"VOll.l'cioné'<.ir<-.soc Lc.Lä st.cn t.cri ['.r'.nziLn vr.n (.;,\:.P",y,spt::ctit;ven van
het. impt:::clc11ismI.J\lillt:,l omschrijven, aan de zr, Ut;;'::'':-1.'(,icv(:;z i jde gewijd.
",Ved",YOElblij ~;:l, u ic de, iü':.mk11 van 0.L bur2·~rlij~(1. :r'L~>.riYldc-nV2,n het.
"lest,tn (:;11van h,'ê.r r(;::orï!lÏstüicht; 11(.;11)<:;1's"de du Lde lijk\:: beu.oLline
om cpm c.uw dc massa van de wc[·kL:11dLbevo L tiil.L( op iJ juric:.ischüll wij ze
tl: ~calI!h',1'",n, or.ï onder beSC~H;riîJin::;V2.n 1'1,,1, ui 'G~lE,TJijbo1'dje van dl: st.aat.
h-,t be st.e.an V2.Hdl; ourl., orcil:; -(,8 rl:dcl~~1.
Tij d\:ns dl; r:"l.:::",ml:;nl]Cl t s i s van he t ke..L)i kÜismt.: rij,i:)t dl. r,.voluL,ionai-
rt: crisis van 11<.;'(, syst.\:..:8m.:~e1:.. is C~t; t2,cl.;: van de rl::volm;,j ..ono i r-e 80-
cÏEüist,(:;n dit l)Y'OCl:S t,t vc r-haast.en en aan he t pr-o Letnr-Laat, de mf.dde-
10n C:.C'.îl~(,\..;wij Z,--11,W2.ê,I'11Iëu 110t dl: rnacht. vc.n hec monopo Lj e kan OE1Ver-
W'ê.r)Gn.
DeL, vo'l.ut.t ona tr, cr-LsLs b(;j'(,t:;;}~(:mt1103'n Lct; dL r",volutii:. zelf. Zij be-
t",k~n'(, s Lec ht.s dl:: tocsph,sing V2.n de tegdlstrijdighuJ.cn. De r-evo Lut.t e
g esch Le dt, ni,.::'c >.utomé'.tisch. 'Zij is af'hanke Lf j k V8.n het bewust.e in-
grijp<.::n van dt'~ y'\:;volutione.i1'ü k.Lassc in 118t. proces. Dit r~volu=tionai-

~ re ingrijpt:n. bl::O.~ustvan zijn kr rrt We:,r op tW<:l\;;voo rwaar-deru
op he t 'o<:::2rijpCl1 val! ,L on'twiklc<-linsst: ...ndcnzen , 20215 wij get.racht,
hebbun de ze uÜ,\...t.l1tt:;; zet.t en en op h., t !)'"G'I'ij~(;;n V2.11dG midd.i:.1Gi.1voor
d., te.:}"i:;nac't,ib, a Lsmede op db wil om V2.n deze riri.dde Le n op he t, Geschik;..
t;;; moment, 8<.bruik t..l: n12..lc\.;n, de moc LLt j khcde n van d",n tt.:2,<..nsl..[',nd\.Jrt e
~x;)10it8r(;;n en OD d8Ze manier dt; rt.Nolution"::.in" crisis in de revolu-

.• •. r- . "'-tl\;; ze Lf t(·; lé't~n OVer-,·2.2.n•
.B(:'V12~)cnil1L,160nSVi:.T'12.~ii'B, vt;rmi'ndG1'iIlL van de :i~,ls,--likne Lev •..ns st.ari-
daard ~n 001"1lG, dat, zijn- z021s wij Jl;zit;n hcJlx.n- de ,pbrspLctiLVE:.:n
van hcc impu-i2.1isme DE'. de bt;;;indi[irJt:; van de oorlog in Europa, •
.l'J'o\..id, brood e.n.rvr ede is d<.;Leuze van hel:, aoc Lal.Lsme ,
l,;ac.r '[['.1, Ot;tLl-(l..-U-Cdc z., h:uzl.? '
Ook eh: bcwape m ng vo Jl~ de dtrClt \:011vn.rx«, w'~r\::ldoor'loe V0TSCl1etft.
1J\:..!rk.De arbeid, die he t. soc ta'Lf sme eist, èii0:n"t, u it.s LuLt.end de voort-
dur-e.nd., ve rbc tering ven de Lev snwi j ZL van d-, Vv'Lrl'.:ultk·mL'.s.sé.: en üil::nt.
mc t de winst van de ke.pi"c2.1istcn, nic"c d., v,;rniL.Y..iCÏi18 Uil ook n i.ct
dl:; voor'be r c idi11.8 V2.11m cuwe oor-Logcn ,
3ro-Jd? Br o id (,.'1:.Ul"''Tij ook nu. h:aar ':lij willdî 1i1L;l..éh; Leuz e "br ood''
mt}d~ aanr.onen dan 11",'(,2.rmocdigc bc stv.an , dat 'hcc ké~pité:'.lisml; in oorlog
I..:nvT._dl; ~G',n ve r schaf'f cn , ~,1/ij vriLl cn , dat, :".llc:produc"'cie slE:;ch'(,s de
voor-z Lcn tng van dl. m<"1sLlijke 'oollo\:.;;t,::n ~;.i:...lYC, dus d?t di eG'LT1Cn, die
produc er-en , ook lu, 1, Eebruik van hu. \'lerkpro(~uct bCl),~l(;n tn hit:rtol::l
Ot macht. bl; zi t.t cn, VrLd(:. bet.ekcrrc nL..:'(, e,n door d i p.Lome t.en [;'\...~:;lot(;n
vr",d"svi..rd.re.g mct oVt:rwinnr'ars en ovu rVI0nne ilc.u;, m.,t "onsChul(~iLell en
IIschuldigt.1I nr.t.Los , m..t. moedc r-Landc n <:.11ko Lcn.Lên , Vrt.dl. van het so-
c i2.1is111e bl::tLkt;nt dt;; vr-i j e. Gd!H:.: "nsch2.p van Ci::lij l-::.b,:;?,.,c~'i'C,iSdt;volken
zonde.r- imp0ri,.c~ Lsme Lil u ï t.bu l tir(" zondc r kolmi~n -.n b0LuJ8t;nsfercn.
Om onz , . ,oc;lt, n t", o\Orcilct.-u, om h., 1:,::)~'.r'(,iëuli\:;rL i;.:,I:-ndorn VE,l1de pro-
Guct.il.middLl(;n zonder '-en c errt scîl<.di:-v"r;.::;o;:..di%,aan de z.g. r.::cht-
ma'c,igt: bez ï t.t.or-s tI:; ont.b tnden , om di; kanonnenf'ebr Lckorr.un dL ~~f-
g aakeukens t~ sluiten, om a l Lc krv.c hten van 'd,; eoU:kt'\:.;nprouuctll::,
2. 11 e .e n 8,2.n c1o:: mens eLäjke we.Lst.and .did1St baar- t e makt=n, om den
ondcr-dr-ukt.c n vo Lken ven c,lle huLdscl.eur- vollt.digt. vrijlkid tl; [;l::vl::n,
daar-t.cc behoort. m El.C h t ; de macht van 0,l; vro\:;:..,Lr<:.bcz i t..Loz en ,
V2.n dt: 2,ro(;;ide1's, -van de door h-,t kap Lt.a.l I sme zt,lf cmt..l;iZt.ndu klt:in-
burg e r-s in st,:_:d en l[md, van d", Lnt.e.Ll.Lg ent.s La , clü, 11i...:d",ns Lcchcs
in d i e.ns t ven i11LnSl;nuitouit.Ïl13' en moord st.:.at. :;)(;2<-!!12Cht kan a Ll.een
vervror-v-,n vlOI"}·.11in de s t.r i jd 'tcL;l:n diegeill:;n, dil: t.hans de macht bc-
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zitten en die hun macht onder ver-schf Ll.ende bcnamIngun., zoz.Le "demo-
cr at.Le" of aut.ocr-at.Le ui t.oef'enen , Deze-strijd dr2.agc. de. nz.ams revo-
lutie en dt:ze rc.;volutie kan aLl.een onder l(:;iding' at.aan van de klasse,
di\:; door haar positie in het arbct dspr-oces de schakel ve.n clGl)roduc-
tie in handen houdt, onder de h;idine V2.nh<:;t industrie-prol\:. t.ar-iaat.,
dat me-c.de. strijd voor zijn I:::igbnbevrijding ook de; vl::;rantwoorde-
lijkht..ïd voor de bevrijding van de gehul,e J:'H:.nsclijke ma..::...t.sc happf j ,
voor een ml::;nsw?.::rdi~be st.aan op zich genomen he uf't ,
De sLeut.e.LVEmde v..r-ovur-tng van dl' macht. door d(:;wer-ke nde bevol-
king ligt in d\:; bedr-tjv en, Dus moet de eé.;rstt: stap van de revolu-
tionaire socialisten een opr-oep aan de ar-bctdcr-s zijn, om hun bedrij-
ven te be zct.t.on, 'Ee3,\;;ndeze beclrijfsbl.:Jze-c.ting zal d-, burgerlijke
~taat gewapend ver-zet bi",df;n, dus blot.ehnt bbdrijfsbl:::zl::.t.t Lng T,cgelij-
lter tijd bewapenIng van de ar-beLder-s en bondgenoot.achappen met. de
eo1dat.cn , met, dl; )Toh. taril:rs in uniform, l.:.it:.:.onder het impdialisme
hel. pr-LvI.Legegt:.;TIü:t.E:.:n,om voor hun ei[}i!n uitbuitórs te moor-den en
1(8 worden vermoor-d, Op de bedrLjf'abe zet.t Ing en op dl. bewaperrîng van
de arbeidersklasse in hl.t bcLang ven de productie en V2.nde verzor-
gine van het publiek, volgt de berst.b vwrk.elijke democratische; st.ap:
dt::vt:rkiezinc; van de bedrijfsre.den. De gedelegel:rden van de bi:;-
o.rijfsraden vormen tezamen dè cerrtr-aLe gebi(:;dsrêcden, dit: de werk-
zaamheden van de voormel }.ge organen van de staat. op zich nemen,
Pro1~t.arische dic~atuur, die met. dE:.:dictatuur van het. kapit.alisme
~lecht.s de naam, maar anders niet.s 8l::mE:.enhc;eft., is de uitoefl:;ning
van de macht., zoLang op de vorming ven ar'beLder-ar-aden niet de VE:.r-
~iezing en inst.elling van raden van de oVl.:Jriet..wer-kende bevolking
yolgt! Met. ~lkt; Laag van de bevolking'! dit: het voor-beeId Vé.".ll..de in-
Çlust.rJ.earbeJ.ders t.tvr hart.~ neemt (jn zlch door gt;kozen raden 1n de
eerrtr-al.e macht.sor'ganen laat vl;;rtG/3enwoorc1igl.n,v8I"'.fijdert zich de
na-z-evoj.ut Lonetr-e orde uit. het. st.àdium V2,nde eigenlijke proletari-
sche dictat.uur In de richting' V(1,nde sociale democratie. Dl; volle-
digt'. ,dbélneming van alle wer-kende Lagen van de bevoLktng bij het
r-adcnst.eLee'L at.enrt over-e én mvt de vollt.digt: democr'at.Le,
De strijd om de macht. kan dus al.Leen gevoerd worde n aLs st.rijd voor
en mct de raden. Iedere ander-e voorstl.llil1[; van dl-~ mO[:;t"lijkheid van ;
democr-at Lache mach~suh,oei:\;niDG ber-ust, 0i.)de onj ui.at,e v\;;ronderstE:.:l-
ling, dat. de voormalige; democr-at fe van de par-Lement.eLr gt;;rb3'(:;t::rde
landen, een \;:chtb democr-ar.Le zou kunnen worden. Echt.e democrr t t e
heeft tot voorwaar-de de d8P.10Crê,'(.Lsche beschikking van de wer-kolij kc
producenten ovar h~"1producten. .
DGrevolutionRirb socialist.0n kunnen àaarom met. het oOGop de ~ers-
peet.Leven van het i;-apl:::rialisme in het t(;~tn\"Toordig ste.dium aen de
arbE:.:idersklasse al10(.n dt.! raad 6<:;vE:.:n,re",ds nu in db bl:drijven door
de benoeming V8.nver-t.rouwensmannen, de Lat.ere beze t.tzing van de be-
drijven 8n dt v~rkiezing V2n bedrijfsrad~n voor te ber~idtn. ~oàra
door de in0\::nst.orting van d<=.f'aac Ls'ct sche dictatuur de ar'be.Lder-skl.aa-
se 80n bep- r-kt.e bE:.:"Tl:;eingsvrijhl::idhl:>rkrijgt, \:;n zodra in de t.ct, nu
T..oebezbt.t.(;.8L;bi"den de vro(:;gere regeri1186n t.€ruglct::rbn, om eloor mi-
lit"'ir bewtnd e.n at.aat ovan beleg ovcr-eenkoms'tfg de pe.r-spect.Leven
van hct zegevLer-ende imp~.rialisme, bewaperring, milit.airisGring .van
de bedrijven, loonsverlaging en koloni21e oorlog voor t.e bl:>reiden,
hübbên de revolutionaire socialisten de taak, de e.rbi:..id0rsklasse
t ot de df.r-ect.e s·crijd om de macht op te r-oepen•. Hh.rbij zu.Llen zij
8.l1G illusies moet en vernü,tigen, die van :'~formist ische ~ijde door
de leuze om naar de vormen van het burg~rl1Jk parll:.mentar1sme terug
t.E:ker-en, worden wakker- gemaakt.; .
tc8\::lijkert.ijd heef't, de arbl::ide{·skl2.sse VG.neon bezet '::;0bied ;,;r het.
grootste beLang bij om-me c de ar-beLder-s en soLdat.en van de overwin-
nende E::nvan de overWOnn0TIlanden, rechtst.re",kse vc;rbinding tot
stand t.1::brengen en tegtnover het. int\;:rnationali.sme ya.n.bt;Wal)0~üng,
loonsverlaging tin oorlog, de änt.er-nat.Lonr.Le solJ.dar1 t.ei 1. van Ge
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slachtoffers ven dit systeem te st~ll~n.
In deTS"Glijke Irit.cr-ne.t.Lona Le verbinding van d\:: strijdE::n<lt: é~rb0i-
dersk12.sse vcr t.oont. een pr-t nc ipieél verse hi.L met de vé'lge en gec om-
promitteerde Lc.uz e van de VE::renigde ·St.atE::n van :r::uropcè.
W::-.ntaall de 'i'iL.i8'~ring -om dl:: beVlé':)e.ninS'sb~clrijvt:n WeL.Tin handen van
de' kap i te.listische leiding te lt3,cen en &2..t"J.h..t, ays t e em van de
raden-macht, zit.· onver-br-e kc Lï jk de r-echr.s't.rx.t.ks .« strijd voor de

be vrijdir10 VB.nde ko Lon Le Le ~t:bü::dt-n vast. Er kan eel:ll' SOC La.l Ls t Lsc he

politiek in ~uI'opa en Anu.r-Lka be at.ar.n , di", n i e t. de volll:;;(üg't'; onat'-
hanke.l i j khe Ld van dt,; voorrl12cli[;(:; ko Lorri.t.Le volkeren pr-ocLeme-.r-t., Ook
n Lec onder ht'G vooI'\/6ndsel, dat, dE::; impt,rialistiGcht overwtnncur-s van
het, Westen toch s Lechcs dl; bt-vrijdill.[!; van d(~ ko Lon.i ên uit. Ji."'..p.:=tnse
ov er he er-s ing bedoe.Len , mogen de s oc La Lt s t en aan dl; ooat.-Az Lat.Lsche
en I'nd Lsche oorlog de eLnemen , Op Grond vr.n onze anol.yse V2.n de per-a-
pec t.Lev en van h8t. Lrnpe r-La'lLsrne W8t.Gn wij dr-omne Ls goed, welke bc te-
kerrî s de ze 8'Lbh.den voor het. imptri?lislTIl; hebben,
D" rt-volutionEürt:: aoc i eLt.s't en hebbun Tl2'-Guu:cli51~tot t.aak om de e.r-
be i.der-s van ;:lll:; landen t.(-;r vcrdrijvine; van dt; J2.panners uit, .7'.11e
door' he n be Zet'C.e gtbitc1en in China en Indit:; op te r-oepe n , maar- deze
v\:.rdrijving kan n.i e t; g e sc hf.ede.n onder- de v Lag V2\n Groot. •..Britt2.nnii,;
en de Verl:;niedt.: Stc.:ten, maar in de l; L:rs'G~ plr.ats door de Irû.r.ndae
bev ol.kf.ng ze Lf', Hibr ont.at.aat , 2.1s ttn v(;;r(~l:r<:::t.aak, de t.ot.s tand-
brcTl3ing van t\:;n r-echt.st.r-e eks bondgenoot.sc hap met de ar-be ï.der-s en
boerûn uit d(;; Sovjet.-Unit::.
'Nij zijn ervan ovcr-t.urgd en hebben di't vrOl;,J'l,;!' r-eeds gemotivt:;c::rd, dat
voor de )o:hitiekte t.ce s't.and , dit: men S't..é·,'.linisms noemt , en die wij
met, alle m.ldde.Len be st.r-t jden , v oor-namcLt j k het ft:;it. v(:;r[~nt.woord81ijk
is, dat db Oet.ob<::r-rtvolutie van ht:"-~ jé.\2.r 1917 tot Ru,sL.ndbtp~;Tkt
blbld, d.w.z. n i e c op an,d<;;re Landen ove rg e s Lagen is.' Op dez.e gedach-
t.8 berust. de hoop, ze Lf's d", zt.-kerhtdd, dat dl; oprichting van de ra-
den-rnacht; bui t.en Rusland en het. bondgenoot.schap met. de Russische 8.r-
be Ldèr e en bocr-en , oo'k he t, ';ind~ 'van hd. S·l,2.1inisme met zich z8.1
br-engen, Als dl:; socialisten zich in dezc:; VeTWcht.ing :hitt. vtl-Siss<:m,
dan bet.ekerrt dit, dat dl. Sovjt:t.-Unie d\:,;b..Langr-ij kat,e f'ac t.or- ook in
cl\:.: st.rijd t:;,3'\::n he t J,?:'p8.nse impLri2.1ismG wo r-dt., Et::n Sovjl:t-Gnie, die
op he t bondgenoot.schap dçr r-adcnmech t V2.n <ènd\:,;r(-;volken Lnp l.ar.t.s van
op t.wijf,,:l:'1.ch"ci[1'E::vLrdragt;n met kapr t.at t st.ï sche rt8c;ringen, 'kan
st eunen , een Sovjet.-Unie, dit zich in haar rUG Z0s·t.t;und WLet. door e rn
st eLse), van 3urop<.::St: Raden Unies en door de solid."'.ritt:i t VRn het. re-
volut.ionr-'.ir-socialistisch 2.'vleide pr-oLet.ar-Laat., zalook zonder de
hulp van Sng\:.lSt en Am,-,I Lkaanae w2lKnl.;n in st aat. zijn (}(:;J2.p8.nSt
imp~rialisten uit Ivlé'.ndsjo<:.kwoen de; oVt.rige beze'tt.e gebit:d.sdcl\::n van
dl: Ch i.no s e Rt-publid,-, é'ÜSTI1(:!dbuit Indië te v\::rj9Dl:n.
H,,,t pe.r-spe.ct.Lcf van he t, ijl1p~:rialisme vo Lg. .. ns lrecwe Lk wij door de
derde en Ellsschitn ze l.f's door dl: vierde \v<::r",ldoorlO(:.', de 001'10[; tE:.gen
cle Sovj t;t.-Unie, bedrc::i[;.d worden, 22,1 1'l0rcid1 t.en I et. 0tdae.n, als de
Sovj8t-Unie :i.n pla"'ts van in kap i t.e.l.Lst.t sc he regt.cr-inr,t:m in de ar-be ï -

de r-skLas se van de ander-e Landen de bondgenot.en zLet ,
HE:,t dndt: van d\:.: Buropest; oorlog, dat 1:\fij in deze degen spoe dIg kun-
nen Vc:Y\-V" c ht.en , schept. voor cJ.t1ar'be idbrsh:12.sse van de kap i talistische
landen "en obj ec t.Lef r-cvo Lut.Lone.t re situatie. In èlie Landen , dü; on-
der de sle.sen van deze oorlog Lne eriat.or-t.en , rijpt, op dit uur d\:: al-
gemene crisis van het kapitalisme t ot r-evo.l ut.Lona ï re crisis. '
'rijdt;ns d« ;:üg~menE: crisis van hct k.ipf t.aLf.sme t.ret::dt.- z02.1s wij op
grond ven de im}H:::rialis·t.ischL p\::rspic.c'til:-;vt::n e<::zien hebben- c1uidelij keI'
dA.Uooit aan lh;t. d"Blicht, dat, het. mensdom de keuze he ef't; t.uasen het
soc La Li srne of de ondcr~:).ng in het. barbat>isLle. Voor diegen(m, die de ze
oor-Log belct;.fd hcbben , be ho ef't. het inèh:;rc:l."ad G0en bet.oog , dàt. de pc r-s-
pec t Levenr bewapcn i.ng , Lo onsvcr-Lrg i11&, en derde w\:.rddoorlog, bar-
baarse pe r-spec t.Lcvcn zijn; dat de bevo LkIng van de C',,-hdt w"reld
dr-e ig t ond-.r te gaan in een ellend8, in vtrs~lijldng waarme-e de Eu-
r-opc se oorlog nog niet 1;,;8nsde g r-oot.s t,e vtrschrikkitJg; was •.
Ht:t. (J'ot:d-b<::grijp8n van hc;t. obj ec t Lef' revolutionairEii ka:r~:kt\,.;r van deze
his-torischc pe r'Lode maakt. he t, voor de;; rt:volutionairG socialis·t.t::r;. t.o t
plicht, om ~.l'l-ks é'Ll.1>:: ge var-en , t.OT- directe vevolut.ionnire ac t i e
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op t.e roepen. DI:: bezt:tting van de b\:;drijven door de [{l::wE~p\;jndtar-
Qtidersklasse, dt: l~iding V~n productie en distributie door de dt:-
mocr-at.Lsc h gGkozen r2.dtn, de oorlog tCG,=:nde impl..rialistischl; oorlog,
q.e rt:chL,st.r8t:kse vr-ede 'tuss,=:n d,=:?rbt id\:;rs en s oLda'ten Vé'.1+-' de oor-
].ogvo,=:rLnd\::lv,nden, ht,L, proh:tarischt:: int\;jrne.t.ion2.lisme .en het bond-
gU100tschap met de Sovjc t.-Unie in de strijd voor dl; vrijheid en on-',
afhankelijkhLid van de kolonial~- ~n half-koloni~lt volken, dat zijn
q.e t.aken , die voor de r~vo1utionairl:; socfa'Li s t.cn juist in de b\..:zet.-
~e gebi8den zijn wcegL1~gd.

-------------------------
Dec,ember 1943
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