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DE ECONOMISCHE DICTATUUR VAN HET PROLETARIAAT.

XvI 0

. . Ten eLott e moeten we nog een enkel woord wijden aan .:
de ,dictatuur: .van ~jët pr-oLet.ar-j.aa.t , Deze dictatuur is vcox: ons
een vanzelfsprekendheid, iets waarover men feitelijk niet in het
bijzonder,hoeft te .spr-olcen , -.omdat de doorvoering van het dommu-
nl at.Ls ch ,bedrijfsleven niet anders dàn de dictatuur 'van het
proletariaat iso· De doorvoering van het communistisch be-
dr5JfslEJven'wil niet anders zeggen,. dan. de ,afschaffing van de
loonarbeidi :de doorvoerin~ van· het gel ~ k ere c h t
voor alle producenten op de maatschappelijke voorraden. Dat .Ls
de opheffing van alle voorrechten'van bepaalde klassen. H.et
commund.etLech bedrijfslEivEi'ü geeftrüemand het reoht, zich t.è
verrijken ten koste van de arbeid van anderen. \:1i.eniet werkt
zal niet· eteno, Oe doorvoerine van deze beginselen is in het
geheel niet hd~mocratisch".De arbei~e~sklasse voert het door
Ln de heftigsto, bloedig57 str:ijdo Van een"democratie" in de zin
van de sameriwerkingderklassen; zonals we deze op het oogenblik
i,nhet par~ementa:i,rè- en vakver-cenf.gf.ngest.eLee'l kennen, ,kan'· .
daarbij geen sprake zijn. ,

., : Bekijken we deze dictatuur van 'het proletariaatech-
ter vanuit de. omvorming der sociale vor-houdärigen, vanuit de
wederkeerige betrekkirlgéndermênschen, .dan is deze dictatuur
de vrerkelijke verovering van de, .democr-a ti e . Het communisme wi.L
niet anders zeggen,'dan dat demenschheid tot een hoogere
oul t.uur-t.r-ap overgaat, doordat, alle maatschappelijke functi.es
onder de. directe 16idirig.:en cont.r-o'l e van alle werkenden komt'
te, staan, en daarmee, hun.lot' hl eigen1;1anden. nemen. "Dat wil
zeggen: de democr-af.Le iE/ tot ·le:vensbegj,.nsel van de safnenleving
geworden. Daarom is een wezenlijke democratie, die haar wor-te.Le
vindt in het beheer van het maa'tsóhappe.l.tjk leven door de werken-
de massa'.s pr'ec i es hetzelfde als, 'de dictatuur van het proletariaat ,

Het wásalweer aan Rusland voorbehouden, om van'deze
dictatuur een J.,arikatuur te mak-en, door' de dictatuur van de'
bols j ewistische par-t.ij voor de dicta tuur van de pr o.let.ar'Leche
KLASSE uitte geven. Daarmee wordt de deur voor een werkelijke
proletarische democratie, het beheer en de LeLdä'ng van het
maatschappel~k leven zoor de massa's zelf, gesloten. De dicta-
tuur van een partij is de vorm, wáarin de dictatuur van het pro-
letariaat in werkel~kheid wordt verhinderd.

.Naast de sociale beteekenis van de dictatuur vatten
Vie zijn economfschs inhoud in het oog. Op economisch gebied
werkt de dictatuur zich zoodanig uit, á.'àt hij de nieuwe maat-
sChappeljJkeregelen, waarnaar het bedrijfsleven verloopt, tot
·algemeene 8eldigheid brengt.· De arbeiders kunnen a 1 1 e
maatschappelijke werkzaamheden zelf bij het communistisch bedrijfs-
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leven inschakelen, door zijn beginselen te aanvaarden, door de
pr-oduct i.e voor de ger:1eeqschap, onder verantwoording aan de ge-
meenschap, door te voeren. Alle te zamen voeren. Alle te zamen
voeren de communistische,productie door.

Het ligt voor 'de hand, dat verschillende deelen van
het boerenbedr~f zich niet dïrect naar de regels van het commu-
nistisch bedrijfsleven zuilen voegen, dat is, zich näet bij de
oornrnunLat.Lache ,gemeensch~p aanslui ten. Ook is het wäa.r-ec hfjn Lijk
dat verschillende arbeiders het communismedusdanig zullen opvat-
ten, dat ze de bedrijven wel zelfstandig willen beheer-en, maar
niet onder controle der 'samenleving. In de plaats ván de priva-
te kapitalist van vroeger treedt de bedrijfsorganisatie als
flkapitalist" op,

De economische dictatuur heeft daarbij d6:bijzondere
functie het bedrijfsleven naar de' algemeene r-egeLe vb'e ordenen,
waarbij de maat.achappeLijke boekhoudf.ng in het' algerneène girokan-
t.oor=een belangrijke funotie ver-vu.lt. In de maatschappelijke
bookhou~ting vinden we de regristratie van de goederenstroom
bf.nnen het communistisch bedrijfsleven. Dat wil niet anders
zeggen , dan dat' degenen, die niet bij de maat.scha.ppe'lijke boek-
houding zijn aangesloten ook geen gr'ondat.ot'f'en kunn'en krijwen.
Want in het communi.smewordt niets "gekocht" of ti verkocht '.: :
De producenten ~nnen alleen goedere~ en grondst9ffen van de
gemeenschap krijgen ter verdere distributie 'of ter" verderebe":'
werking. VJïe zijn arbeid echter niet in het maatschappelijk
geregelde arbeidsproces wil inschakelen, sluit daarmee zich
zelf van de com.munistische gemeenschap ut t. Zoo voert deze
economische dictatuur tot een z elf 0 r g a n'i s a ti e'
van alle producenten, ongeacht of dat klein- of grootbedrijf is,
of llet industrieël of agrarisch is. Deze dictatuur heft zich
zelf ook inderdaad direct. op, zoodra de pr-o'ducerrten hun arbeid
bij het maatschappelijk proces inschakelen eh wer-ken onder de
beginselen van je afschaffing der loonarbeid en maatsohappelijke '
controle. Dit is dan ook een dictatuur, 'die inderdaad vanzelf

ti afsterft", zoodra het hee.l,e maatschappelijke leven op de nieuwe
grondslagen van de afschaffing van dè loonarbeid staat. ' Het is
tevens een dictatuur, die zich niet op de punt van de bajonet
voltrekt, maar die door de eoonomisohe bewegingswetten van het
communismewordt doorgevDerd. Niet /tde staat" voert deze econo-
mische dictatuur door, maar iets dat machtiger is dan de staat:
de economische bewegingswetten.

1'>0000000000


