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September igo~

ItaliB - Abessini~.

H et is het Imperialisme wat wederom ,evenals in 1914,de -,we-
reld doet sidderen.Het machtige roofdier probeert zijn wellusten weer
te bov r-e c i ge n en het liefst daar ,waar het de minst mogelijke weer-
stand de nk t te ontmoeten.

Ben van de belangrijkste dezer wellusten is wel de drang,de
zucht naar afzetgebieden.Het is deze drang welke het Imperialisme
heeft doen ontwaken en haa r dwingt naar een prooi te zoeken ,een prooi
welke genoeg rijkdommen in zicb draagt ,om de moeite ,om de kosten van
bet zoeken en het veroveren te kunnen dekken.

H e t is Itali"é wat gedwongen door dezen dwang ,de dwang naar
expansie ,zijn roofdierenblik naar Abe s s i nie heeft geslQ..gen.

Al zij n vroegere g oe rien deugden en gewoorrt.en z i] nopzij de ge-
drongen en worden ove r s cha duwd door bet een0 woerd expe.ne Le .

Vroeger was bet Lt.a Li.e wat gezamsJ.ijk met ande r e kapitalis-
t i scbe en ook nog We1 meteen "C cIIID1un;i.s t i s eh lan d" .l n de Volxen'bond
meepraatte over het behoud van de Vrede.

H et was Mussolini welke groote redevoeringen bield,welke in-
bielden ,dat alleen bet bestaan van een Pa s c Le t i s ch ItaliB al een waar-
borg voor de vrede beteekende en dat ItaliB al bet zijne ertoe bij
zou dragen om de vrede te behouden_

llLLaarnu de Cor pe ra t Le ve Staat aangetast is met de Zeer 'be~ .Ó,

smettelijke ziekte expansie ,nu is er nog maar een middel om aan de
ziekte te volQoen,OO~LOG. 4

Het f a s c Lsma in Itali"é beeft ons wederom La t en zien .ca t ZlJ
in geen enke 1 opz i cbt Ln staat is, om i n te grij pen in de bewe g i ng a-
wetten van bet kapitalisme.Het fascisme heeft inplaats van de on-
j uis t.he Ld van bet Marxisme .haa r juistbeid bewezen ,n.l. dat bet nog
steecis waar is dat de economische onde r'gr ond de politieke bovenbouw
bepaald.

Het is de economiscbe ondergrond in Italiö,welke de oorlogs-
zuchtige politiek van haar bepaald.
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Het is de industri~~l~ ontwikkeling,het z~Jn de productic-
kr~chten die tot zoo ~en hoogt~ zijn ontwikkelt,dat voor een verdere
ontwikkeling n~2r nieuwere ,meerdere uitbuitingsmogelijkheden uitge-
zien dient te worden.

Mussolini heeft dit d~n ook in verschillende zijner redevoe-
ringen ez-kend i hi j sprak bij een zoodanige gelegendheid va nx het J:!'as-
cistisch dereldrijk ,dat Itali~ nu ging veroveren.

Bij een ande re ge Legendh eId te Trente .naar an.nLe i.di ng der
olieconsessies,heeft fuussolini de volgende toespraJ.k gehouden:

IIlJeweg,dien wij te volgen hebben,is voer OrJS c3,fget8kend.
Het is de enige en de goede weg.De politieke ill~nouvrds,die beogen on$
daarvJ.n af te brengen,zullen vruchteloos zijn.Diegenen,die zich ver-
beelden .dat door een miserabele politiek .ue ojma re van het jonge
krachtige fascistische Itali~ kunnen stuiten of vertr::t.genzullen hun
illusies moeten opgeven. 11

JlJlaJ,rook wat de oor-Logsetamrai ng onder het Itilia.1nsche Volk
zelf betrefd,geeft het volgende voorv.11 een treffend beeld.

Sta.rdel,de secrataris der fascistische partij ,zei op een
demonstratie s "av onds te Veneti'é gehouden ,het volgende :IINooitll,za.l
Itali'é ci en smaa d ongewr-oken laten I (H ·iermee wordt be doeLd j de neder-
laag welke Ita.li~ onderging ,in een-vorige oorlog met Abessini~).

~en volk van schijn-Christelijke wilden ,van ongecultiveerde
slavenhandelJ.ars,deed aanvallen op vreedzame Itiliaansche grenspos-
ten.

Nog dagelijks spreekt hun stamhoofd,de Negus Haile-Selassi,
woorden vol haat tegen Itali'é en de be1eedigingen zijn zonder tal.

~n dezen wilden willen een beroep doen op den Volkenbond,
waarin slechts beschaafde staten behoorden vertegenwoordigd te zijn,
daarin gesteund door het Perfide Albion.

110ch het nieuwe Itali'é zal zijn eer onbevlekt weten te hou-
den.met bloed zal dezen smet uitgewischt wor den aaet bloed!!! 1

lJema.ssa giert van opwinding.liet kabaal is onbeschrijfelijk.
hier zien we dus eenige uitlatingen van de leiders van de

z.g.wel beschaafde Staten,die in aanmerking dienen te komen voor de
Volkenbond.

Dezelfde ontwikkeling en dezelfde massasuggestie zien we ZOG

ongeveer eveneens in Duitschland zich voltrekken en toepassen.
Ook Du i.t.echLand tracht met 211e mogelijke m i ó.deLen k oLon i'en ,

afzetgebieden te veroveren.In dit opzic~t lopen de b61J.ngen van
Duitschland en Itali~ dus parallel. -

Zoo zegt b.v.HitIer in zijn rede te Neurenberg gehouden ,het
volgende :"Littauen heeft het lVlemelgeoiedmidden in vredestij d geroofa.
een diefstal die door den Volkenbond is geleg~liseerd.

Sedert wordt er de bevolking mishandeld en als miSdadigers
behandeld. (lc3,nga.uriggeroep van foei) .Hun enige misdaad is echter
dat zij Duitsers zijn en Duitsers willen blijven.

lJe Duitsche hijksregeering volgt dezen gang van zaken met
ojme rkzaamhe Ld en met verbittering.Het zou verdienstelijk zijn .dat
de Volkenbond hier optrad.op dat er niet op een goeden dag dingen ge-
oeuren ,die betreurd illoetenworden.

hier wordt dus duidelijke taa.l gesproken.
Duitschland wil Littauen het Memelgebied ontnemen.Duitsch-

land wil duS evenals Itali~ zijn rijk vergrooten.
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In dit verb~nd bezien ,zou het nidt uitgesloten moeten worden
g sa ch t .dat Du i t sch La nd zich J.J.ndd zij cie va n ItJ.li'êJz:11 scha r-en.

hitler z3.1,zoo:11s men d~t wel edns noemt ,ue )'3.puit de boom
kijken.liij z3.1 wachten tot aJ.t It.:tli~ - Ab~ssiniB )'3.nvJ.lt,om a~n op
zijn beurt Litt.:tuen binnen te vJ.llen.

fu3.J.rhet is niet ),lleen Duitschl~nd,dJ.t zich a.:tnde zijde vJ.n
It~li~ z.:tlscb3.ren ,het is Polen dJ.t zich openlijk solidair met de ge-
voerde politiek van lliussolini verklJ.J.rd.

In de Volken~ond heeft dit tot een ernstig incident geleid,
doord~t de Poolsche gedelegeerde Beck ,de fJ.scistische oorlogspoli-
tiek verdedigde en felle 3.3.nv~llen deed op de Sowjet-Unie.

:Ue ve rt egc nwo or-di ge r van "de dictatuur van het prolet),ria3.t"
Litwinow,wees BdCk's 3.lnval op scherpe wijze terug ,doch de Poolsche
gedelegeerde volh3.rdde bij zijn provoceerende tactiek door tijdens
Litwinof's rede deffionstrltief de zall te verlaten.

A3.n Itali~'s zijde sta.:tn uus zoo goed 3.18 zeker Polen,
Lu i t s ch La n d •

Willen we nu de zl.:tkvJ.n de .:tnuere kJ.nt eens bekijken,ue
k~nt V:1n Abessini~.

Abdssini~,een lJ.nd met een prDnitieve ontwlkkeling(bedoald
wordt tecbnische ontwikkeling) ,een lJ.nd W3.t door de gemidcielde ~uro-
pelJ.n als onbesch.:t3.fd wordt betiteld,omdJ.t er nog 3.1lerlei primitie-
ve gewoonten en wetten besta.:tn.De lijfeigensch.:tp kln men zelfs in
sommigen streken terug vinden ,ook 3.1 wo r ot it d oor den ~-egus ten
sterkste ontkent.

het is een lJ.na wJ.t grootendeels buiten de warenprouuctle is
gebleven,w3.t n~tuurlijk boofdz.:tkelijk .:t.:tnzijn geologiscbe ligging
te danken is. '

M~J.r nu de tegenstellingen tusschen de verschillenue k.:tpi-
tlJ.lsgrodPen zoo sterk geworddn zijn,zien we d.:ttdezen kJ.pitJ..:tls-
groepen op de meest verschillende wijze ,zich meester v.:tnAbessin~
probeeren te illJ.ken.

It.:tli'~door mi d ce 1 va n he t ka n on .maa r Bngd La nd-Ame rik J. door
middel V3.n de verfijnde ,meest gerJ.ffineerde kJ.pit3.1istische onderne-
mingstJ.ctiek.

Terwijl Abessini~ J.l zijn kr~chten en energie op het J.anvJ.l-
lende ItJ.lj,'èricht ,komen door een a ch te r de ur t.j e ~ngelJ.nd-Amerik3.,
Ab e ssi.ni.u binnen en verdeelen da.ar op v re e dz ame wij ze ,het z.g. ona f'>
hJ.nkelijke Abessini~ •

.t,;ngel.:tnaen A.'1lerik3.hebben ee n i.ge weken ge Le de n rg r o ot.e olia-
gebieden ,ongeveer de helft van Abes8ini~ ,voor den tijd v),n 75 ja),r
geexploteerd,zi,j hebben dus eigendommen ten op zichte van ItaliB te
ve r de di.ge n .

Voor ~ngel),nci in het bijzonder is het een kwestie geworden,
wJ.J.rin het een levensbel3.ng ziet voor zijn Imperium.

Wanneer b.v.ItJ.li"è Abessini'ê zou veroverd hebben .nan zij te-
vens de illJ.chtbezitten ,om groote delen vJ.n de ~ngelsche bezittingen,
zoo3.1s b.v.SoedJ.n en ~~ypte welke lJ.ndstreken afh~nkelijk zijn vJ.n de
bevloeiing van de Nij 1 en na i r af tak k i nge n .or oog te liggen .daa r deze
rivieren h.:tar oorsprong vinden in een gebergte w.:ttligt binnen de
grenzen van Abessini"è.

fu3.arhet is niet J.lleen ~gypte en Soedan en hun bevloeiing,
die voor Bngel3.nd in gev3..:trkomen ,of eigenlij k gezegd .11 zij n .maa r
ook het Suezkan.:t9.1en de Roode Zee ,die samen de v o or-naams t.e levens-
J.ders vormen voor het Britsche Imperium.

l--------~----------·--~



4.

lVl'larook Be Lg i.e en ~\r:1nkrijk hebben bel:1ng bij een "On:1fh3.rr;..
kelijk "Abessi n.ie.daar hun koLon i aLe gebieden direct grenzen .1:1n
Abessini~ ,en wanneer Abessini~ Itili:1ansch bezit zou waraen ,wel eens
onder de begeerige oogen van Mussolini zouden kunnen v:111en.

D::ttBelgi~ zijn milit3.ire medewerking reeds '1::tnAbessini~
verstrekt blijkt uit het volgende feit overauidelijk.

Parijs ,10 Septo-De Belgische legltie verndemt,d'1t de Itili-
a:1nsche consul te Dzjiboeti aan veertien Belgische officieren,die
zich op weg bevonden n:1'1rAddis Abeb'1,w:1'1rzij recruten zullen op-
leiden ,heeft doe n we ten .ca t iedere .8urope:1:1ndie wordt au nget r-of'f'e n
in het bezit V:1n W:1penen tegen Itali~ ,op staande voet zal worden ge-
fusilleerd.

lli:1arhet zijn niet alleen Amerik:1,~ngeland,Belgi~ en ir:1n-
krijk die bel'1ng hebben bij een onafhankelijk Abessini~,illa:1rer is
nog een medeminn:1.1r,J::tpan.

J3.p'1nheeft n.l.in Abessini~ groote k.1toenpl:1ntages,w:1:1rop
duizenden j::tp:1nnerswerken.het is juist J:1pan aie belang heeft bij
het behouden V:1n zij n bezittingen .maar dat niet alleen ,Jap:ln z:11 ook
een woordje meespreken wanne er het om het bezit van Abe ssi nd'e gant ,

Japan heeft ons de laatste jaren genoeg laten zien .dat het
om :1fzetgebieden verlegen zit.ln dit verband hoeven we m:1:1rte wij-
zen op de kwestie met lliantsoerye.

Ma:1r de Negus van Abessini~ rekent noch op andere bondgeno-
ten,n.l.op de z.g.oLbesch:1:1fde Volkeren ,op de gekleurde rassen.

Zijn het niet steeds deze rassen geweest die de l'1'1tste
eeuwen op de meest brute en funeste wijze door de "besch:,nfde"vol-
keren zijn onderdrukt en uitgebuit geworden.Zijn he t niet de "be-
schJ.'1fde"volkeren geweest ,die :111een door middel van het bruutste
geweld,door middel van liemoord,wa'1rV:1n de Historie duizenden geval-
len kan vermelden .hun cultuur .hun besch:1ving aan de gekleurae rlssen
hebben opgedrongen.

Reeft niet elk beschl.1fd l'1nd,zijn helden ,heeft niet elk l:1na
voor hen g root e st.andbe eLde n opgeri.cht ,om dank te be tui ge n voor wat
zij voor de Na t i,e,voor het Va der-La.nd in het k ol.oni.aLe bezit dier Lari-
den hebben verricht.

Wanneer we dezen feiten eens tot ons l::ttendoordringen,dJ,n is
ook de rede die Tecle h:1wari:1tein de Volkenbond heeft gehouden niet
zoo onzinnig zoo :11s ze wel eens wordt voorgesteld.

Tecle Hawa ri ate ze i de n.l. het volgende :"Indi en de Volkenbond
een veroveringsoorlog van It:11i~ niet belet ,aldus begon de Abessyn-
sche gezant,d:1n z:11 de wereld wllrschijnlijk een llneensluiting van
:111e gekleurde r-a ssen tegen de oppa rrna cht der blanken beleven. "

.~bessinioè,zoo besloot de gezant .wucht t.hans op de drempel der
beschaving op rechtv),J,rdigheid der beschaafde volkeren ,omdat het,
zelfs nu,op het a1lerl.1atste moment niet kan geloven,d:1t het enige
W:1t de blJ.nke rJ,ssen voor ons over hebben,bomrnen en gifgassen zijn.

Wanneer It:11i~ tegen Abessini~ oorlog voert,zal men op de lip
pen V:1n '1lle gekleurde volken het woord Abe ssi n.re n oren v Da t zal de
oorlogskreet zijn en het spnbool,d:1t de machtigste stimulans v~n deze
eeuw voor de gekleurde volken zal worden.

Uit dezen feiten blijkt ons dus overduidelijk ,dat de kwestie
It3.1i~-Abes6iDi~ ,geen geval op zi~hzelf batekent,illllr in wezen een
strijd betekend,v:1n diverse klpit:1J,lsgroepen tegen elkaar,een strijd
die noodwendig de NJ,tion'1legrenzen zal verscheuren en een herver-
deeling der wereld ten gevolge zJ.l en moet hebben.
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Het' i'sh:te.rhet Lt i Liaanse ILlperium W3..teigenlijk ge-
zegd tegenover het, Britsch- ....uner,ikJ.:l.nsekcrrt te et.ai n ..Eet zijn de
enge NJ.tionale grenzen,wJ.J.rbinnen het ItiliaJ.Dse bedrijfsleven zich
moet bewegen en het is juist dJ.t bedrijfsleven of beter gezegd de
rentabiliteit van dit bedrijfsleven,d~t in gevaar dreigt te komen
door het gebrek J.3..nexpansie.

DJ.t ook Sovjet-RuslJ.nd in dezen kwestie betrokken z3..1wor-
den en dat zij zich dJ.arvJ.nvolkomen bewust is,blijkt ten volle ,uit
de verandering vJ.n haJ.r buitenlJ.ndsche politiek.

~igenlijk k1.nmen v1.n een koersverandering niet spreken,
3..l1eenwordt zij duiaelijker wJ.J.rneembJ.lrdoor de toegespltste inter-
nation3..leverhoudingen.

het W3..Sreeds in 1922 dat de K.A.P.een brochure deed ver-
schij nen ,getiteld. :lIlJeSowj et-Regeering en de derde Lnt erna t LonaLe op
sleeptouw der intern3..tionJ.lebourgeoisie ,wa3.rin volkomen duidelijk en
kLaa r-werd uiteengezet .w.iarom in Rusllnd zich niet een proletarische
revolutie h~eft voltrokken en waJ.rdoor de buitenl~ndsche politiek der
bowjet-Unie wordt bo pa aLd en beheerscht.We citeeren letterlijk:

De buitenlandsche politiek V3.n iedere staJ.t wordt ,evenals
zijn binnenlanctsche politiek ,in hoofdz~J.k bep~J.ld door den ontwikke-
Ling sgraa d van zijn innerlijke economische verhoudingen.Ook de Sow-
jetregeering Z3.g zich gedwongen h3.1.rbuitenlJ.ndsche politiek in over-
eenstemming te brengen met de innerlijke economische verhoudingen in
Sowj et r-Ru sLand ,

De wil de belangen va n de boeren ,in hun ei ge nschap V3.n kJ.-
pit3.1istische priv3.J.tbezitters,g1.ven l1.ngzamerh3..ndsteeds meer den
koers aan ,w:nrin de Sowj etregeering ha.ar bui t.en.lan dsche politiek na c
te voeren.

Deze buitenl3.ndsche politiek nJ.m tengevolge dJ.J.rvJ.ngeheel
bepa1.lde vormen 3.3.n,dieonder het opgeven V3..nden gewapenden strijd
tegen het buitenlandsche kJ.pit3.J.ljuist omgekeerd verviel in de
tendens (strekk ing) va n een overeenstemming."

~n even verder in de zelfde brochure :De Sowjetregeering
wordt het offer v1.n hl3.r eigen politiek.Het Sowjet-RuslJ.nd v1.n het
Russische proletlri3.J..tverandert in het Sowjet-Rusl3.nct van de hUS-
sische boeren en het Russische burgerdo~.De Sowjetregeering,door de
economische verhoudingen V3.n RuslJ.nd gedwongen het kapa t aLasms in hët
lJ.nd te brengen ,wordt d3.J.rdoorzelf ~ertegenwoordigster V3.n het k3.-
pitJ.lisme.

lJe internJ.tionJ.le bourgeoisie ,die nu ln eens bereia is Rus-
13..ndte helpen,verl1.ngt niet de omverwerping vJ.n RuslJ.nd,zij ver-
niet eens meneer Kerenski ;i;11tegendeel,d.esowjetregeering met Lenin
3.3.nhet h cofd schij nt haa r de beste beschermster ,ter ondersteuning
en "z-u st.Lge ontwikkeling" van haa r winstmakerij te zijn.

Dit beteekent niets anders dan,dJ.t de Sowjetregeering nu de
wa.ar-neeme t.er voor de belangen der Lnt er-nat LonaLe bourgeoisie moet
wo r de n .

~n zoo is het ook inderdJ.ad,k3..iller~den.DebuitenlJ.ndsche
politiek oer &owjet-Uni8 is reeds v3.naf h~ar ontsta~n in tegenstel-
ling tot de belangen v~n het wereldproletari3..~t.Steeds en steeds
weer offert men de bel~ngen van het wereldprolet~ri3..J.t op ~~n de
n~tion~J.l-economische ontwikkeling vJ.n SOWjet-Rusland.

Zoo is het eveneens in de kwestie ItJ.li-è-Abessini-è.
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het is Sowjet-husl~nd,w~t dit keer 2~n zlJn fili~leD op-
dr-aa.gt ,prop:1g:1nd~l.te naken voor de "ona f h ank e Lij khe i d " V2n A-bessi-
ni~. ~n de C.P.h.voert 21s een goede z~~kw~~rn0eillSter deze opar~chten
stipt uit en heeft d~n ook brochures en m:1nifesten verspreid mat de
leuze "ha nde n 9,f V:1n Abe ssi ni.ev ,

Vroeger gold het de Le uz en ,"nu nde n af VJ,n f.).ovvj e t r-Ru sLa n d ,11

"handa n :1f va n Sowjet-Chin:J..';(terwijl in de pr':lktijk RusLl.nd stook-
olie leverde au n de j a pa n scha oorlogsvloot ,wel.ke tot t a i k ha d d,3 Chi-
neesche Sowjets te vernieti€>~n.)

Zoo is nu de leuze" h an de n af V:1n Abes3ini'~" ,terwijl men
'J,chter~f terwille V:1n de duiten ,gerst ,steenkool en olie levert ~~n
It~li'ê ,en G.e legerleiding v an 8owjet·-RusLl.nd komt bij 1'mssolini op
bezoek ,om de m~nouvres V:1n het itili:.l~nSe leger g:1de te sl:1:1n.

Rusl~nd wil dus v~n twee kJ.nten eten,v~n het wereldk3.pit~li8-
me ~:1n de eene,v:1n het wereldproletari~~t :1:1nde ~ndere k:1nt.

Nu t r-ach t husl3.nd het werelb.prolet3.ri:1~t op sleeptouw te ne-
men van h:1:1rbinnenlandsche economische pililiti8k.

Nu Sch:1kelen h~:1r fili:11en zich bij voorbaJ.t V:1st in,zij sch:1
kel'2n zich v a st geli.jk ,in het l\f3,tion:11eve r-bnnd .riuerkennen de com-
munistische partijen opeens de l\f~tionJ,leged:1chtè en het V:1derl:1nd.
Nu worden de communistische pa rt Lj en in de werkelijke zin vari het
woord m:1ss:1p:1rtijen,zij p:1ppen :J..lnbij de N:1tion~le instincten dier
ill3.SS0.en he lpen de b cur-geous i e om de mJ,SS:1 rij P t e mu.ken voor de
NJ,tion3.1e verdediging.

Zij r00pen de mlSS3.'S op om het f:1scisme te bestrijden,ffillr
d::tnn:1tuurlijk hat f'1scisma v::tnover de grenz8n.Het is het IfDeLlokrl-
t Isch Va de r-Land vwa t tegenover het opur i nge nde f'a soi emo ve r de d.igt
moet worden.

het is 3.1 net zeo :11s in 1914 de soci~~I-aemokr:1tie en de
S.P.n.deden n.l.men ga a t v ast bij v ooz-b.iat p.lrU.j klezen voor de een
of 3.ndere bourgeoisie ,men g3.~t zegg8n d:1t het d0n of .1ndere k3.pit:l-
lisme beter minder roofzuchtiger is da n he t .in ce re .Zj.j mak en nu
v oora L het pr ol.et ar-an at wij '3 ,dJ,t.de bOU.-Cg8Cisi8 en het prolet3,riJ.:1t
wel degalijk belJ,ngen gemeen hebben n.l. die der V~ede.D8 inhoud
dezer ged~chte is n3.tuurlijk deze ,d.lt als soms een vreemde mogdnd-
h~id de moed mocht hebben het Vlderl.lnd '11n te vllldn ,d~t dln het
pr ole t a.ria at op st a.it om dit V~l.derl:1nQd.in vo ok te ve r-deoi ge n .

De politiek der darde intcTn.ltiol1'1le is 8r :11 steaus op ge-
richt geweest,d3.t het best mogelijk zou kunnen zijn,d.1t in bep3.l1-
de gev~llen het V:1derl:1Dd verdedigd zcu moeten worden.Wij hoeven
m~lr te wijzen op Litt::tueDJTurkye ,enz.

~n nu voorJ,1 ~e~ ItJ,li~ - Abessini~ blijft het dJ.t de derde
Ln t.er-nat.Lona Le wederom par t i j trekt ,n.l.voer Abe ssi rri.e ,Wlt zoo :11s
we v o orr.een reeds z ag en .bete ck ent aa n de zij de v an ~ngellnd-Arnerik:1.

fu8n zegt nu eig~nlijk tegen het prolèt~rialt,evenJ.ls Wijn-
koop d~t deed in 1918 deed,d~t het ~ngelsch-AmèrikJ,:1nsche ImperiJ,-
lisme beter is di n het Lt.Ll.Larmsch+Du i t sche .

M~lr het is niet 3.11een de dera8 intern:1tion:1le welke ver-
r:1ld 'pleegt ~:1n het intern'1tion3.1e proletJ.ri~lt,m:1lr èvcn dens da
tweede Lrrter-nat t on aLe ,dus h i e r in Holl~nd de S.D.A.P. ,stelt zich
ree~s bij vooxb~~t a:1n de zijde van Abessini~.Dit is d~n ook voer
he~,di3 de ont~ikkeling der sori~~l-demnkr~tie ln groote lijnen
g8'1cL~d heeft .ni et s n i euwe , V:1n een ver1:lU~gelj.jkte pa rt i j :11s die
der 90ci~~1-demok~:1tie ~ou een ~ndere ho~ding in deze niet te ver-
wachten zijn gew~est.
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lJeze houciing is da n ook hee::lem:1:.1.1niet v r e emd en ligt volko-
men in de ontwikkeling der s oc i.a i Lv demor r-at.La opgesloten.

Zoo is het eveneens met de nog wc;.~der.d~, vj,eT.15,,~ Ln t.e r-na t i.ona-:
le.Oek de R,S.A.P.verkl:.1J.rt z:ich s cl i dal.r mot A'::18SSüJi',) .~v!.j Loz s n cu.n
o ok in e en do 0 r de R. S .A • P. ui tgeg8ve~J t r':1n:.,j e 1f:l2 t ; e ti g>:3YJJ,::und .h i S .: om>
t re nt het volgende: IIlvlede met hst oog h i.o ro p .i s no t d~.lj,èJ-<i..ljk vr.;Jke::
t9.::tlt het ,t<.;u:ropeesche pr ol e t a r i aa t .i n de d::",3igr')r:de o or log z a L ;)0·;ji:èl:.1

Het g a J.t er om :111es t e ooen .het ',~lk aeD l1eó:?rl3-3.g va n
Lt a Li'e in de hu n d k a n we rk en vDus de Pl~")L,e::kt: opt n i s tagen 1'tJ.li-è mo-
bili~ee;:'enoDus de mogelijkheden V].~l b oy c o t tegerJc',rer d i t Lu.n d 'L11
pr::tct~jk brenge~,dus tr9.nsport V3.n w~peneD ten behoevt: vJ.n de legers
VlD lVlEssolini be s trLj cien.i;n omge x e e s d zoeken na a r middelen ,die 3.J.n
de x Z9.3.k va n Abe s s in i'a ten g oe de kO:TI.·2)n.

Wij zijn 3.15 ~rbeiderskl3.s~e ,J.ls sociJ.listisch prolet~ria.J.t
niet neutr3.21 in ~it conflict.Wij juichen over ieciere naderl::t~g v::tn
Irapa :;:i 3.1::.sti s cho r ove rs 0 Onze h a r t e n g a a n ui t na a r de be v r i.j di ng v a n
de koloni::tle valken.~n n9.:1rfilte onze solid3.riteit met hun strijd
scner99r tot uitdrakking kemt ,in die m3.te zullen wij de ma.chtsver-
houd i nge n in J:::Ul'C';J'lten gunste va n de pz-o Le t.a r a s ohe kl'lsse wijzigen.

hier uit blijkt dus duidelijk ,d~t het ~uropeescbe prolet~-
r La a t gez:uflelij;{ met zijn e i ge n bourgeoisie .warit we lezen: het ga a t
er om ::t11e'3 te ci0811 .he t welk een ,!1ederl:1::tg va n It:11i'é) in de ha rid
k a n we z-x en ,op z a L trekken tegen ItJ.li\;;.D e R.S.A.P.heeft hiermee de
door h3.:1r zoo V'l:1k gevoerde leuze losgel::tten,n.l.de vij:1nd st3..J.t in
eigen l'lnd.

U3:1r het prolet:1ril3.t heeft en k~n in de kwestie It::tli~-
Abe e s i ni.r, glo},:?A pJ.rtij t r-ekke n v S't an n we :1.1n de k a n t V:1D It:::.li'é) .d an
trekken we pJ.l'tij voor het IU.liJ.J.nsch-Duitsch :;:.rr'tperiurn en s ta an Vle
aa n de k a nt V:1n Abe s s i ná'e aa n is het voor het ~ngelsch-Amerik3.:1nsche
Im ps ri 1..U1l.

~n het is de heele arbeidersbeweging welke zich in een
front v e r-e en i g t ,om zi.ch a a n de zij de van het .t,;nge1sch-Arc.er.ÜJ..lnscbe
Imperi3.1isme te scb::tren.

l.\19.3.rheeft het lVl'lrxisme .o ns niet v oLkom.en duide1ij k lJ.ten
zien da t de ma a t s cna ppf.j in twee g r oot.e n k amps n ve:cdee::.i..d :i.s n.l.
Bourgeoisie en Prolet::tri3.3.t.Zij dus die de productiemidae1en hezitten
de Bour'g e o i s i e erJ hen die da a r-va n ge s che i ue n zijl] .he t Pr ol e t a r i a a t .

Zij die J.lles op da wereld illJ.ken en J..lleen m'lken kU~Den en
hen die :111e8 op de wereld bezitten,

H'l e r u i t volgt noodweridc.g ci t de bezitter .inde r e be Larig e n
heeft d3..n de niet-bezitter,de Bourg.h~eft n.l.a.ndere m~.1tsch3.ppelij-
ke economische bel:1ngen d:1n het prolet::tri:1J.t.Het zijn juist dezen
tegengestelde be La ng en welke het dw Lnge n om ce k La s s e n s t r i j d te voe-
ren.De Bourg.orgJ.niseert zich om zich zoo goed mogelijk tegenover
h:1J.r tegenpool h0t prolet~ri3.~t te kunnen verdedigen.

Deze o rgu n i s a t Lev orrn v a n de Bo ur g . c.r uk t zich n.l.uit in
de moaerne St~~t.het is de St~~t welke bij ~lle conflicten tusschen
k::tpi~3.~l en 3.rbeid dwingend ingrijPt,J.ltijd ten voordaale V3.n da
bou:-g.

',:ij kunnen dus de St~J.t vergelij ken rne t et:n g r a i dmet.e r der
uithuiting.Bestllt er een '3ocp~18 uitbuiting,d~n z~l de St3.~t zich
t.o oien raGt d.e Ln:n':~t')l der lJeBo~.!,::::tti0 .ma a r wu nne e r er v a n ge.an soepele
ui t.buv t i.ng ges:p:r()ke:1 k a n wcr de n ,d.:111z:d de StJ.J,t va n kleur verschie-
t e n .e n de u i t dr uk kLng zij n V3.n he t brute f a s c i eme ,zoo.11s b.v. in
Luit acn Larid ,
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i/ij :tls :1rbaiders kunnen t.och niet kiezen ,wij kunnen toch
geen keus doen ,wij kunnen ons toch niet scharen :tun de zijde van een
meer "corcokr-at aecne r :'St],.},t,W:1t á n zij n wezen be teekerrt.kLezen op
welk6 manier WG uitgebuit wenschGn te word.en.

Onder de "áernokr:ttie "w orden we uitgebuit en onder het Jj'as-
ciSIDe ook ,er is dus :tlleen maJ,r een kwantit:ttief verschil,

Voor de bewuste prolet:triar best:1:1thet vr:tagstuk van het
zelfbeschikkingsrecht der Volkeren niet ,hij kent alleen twee klassen
Bourg.en Proletari:t],t en kan dus geen keus doen of p~rtlj kiezen
voor een bepaalde bourg,omd:tt deze zich misschien meer of minder de-
mok r-a t Lsohn r- .mLn dar oorlogszuchtiger v oor-doo t dan a.nde r-e .

Het prolet:tria:tt heeft geen belangen gemeen met de Bourg. ,
zij kunnen dus niet gezamelijk voor de vrede voch t.en v De vrede van de
Bourg.is aen andere vrede d:tn die van het prolet:1ri:tat.

Zbo is het eveneens met de oorlog ,de Bourgeoisie Voert
den oorlog om een nieuwere r-e nt ab Ll Lt.ei t.ebu si s te sche ppe n voor ha:tr
industrie ,terwijl het prolet:tri]'lt een oorlog voert1maar dan tegen
de Lrrt.er-nat Lona I.eBourg.voor e0n ComrnunisU_'2che same nLav i ng ,

Da i r om geldt hier zeer zeker ,C8 leuze V:1r.K:.lrl.I..Ji0bknecht.

ZO],13 U bekend is.is voor de Kinkerbuurt even:tls voor nog
meerdere buurten een colpertlge-verbod :1fgekondigd.

het kan dus gebeuren ,d:ttmen ons Discussie Orgaln niet
ontvangt ,door dat wij niet colperteren kunnen.Diegene die prijs-
stellen op een r-ego Ima t Lge ontvangst .vsrzoeken wij dus zich als
:tbonné'op te geven aan de verspreiders van dit orga~n.

wij bezorgen het Discussie Org~:1n dan bij U thuis.--------0--------~~mer~den,denkt om de vrijwillige bijdr~g8 111 II!------0-------
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