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Inh0ud :
Stellingen omtrent revoutionaira bedrijfskernen.

J

Aan alle revolutionaire arba1ffirs.----------------------------------
Kameraden!

De tijd van r-evolnt ona Lr-e massabewegingen nade r-t snel. De
heksenketel van Midden_~uropa, waar reeds eenige jaren,achtereen
een slepende burgeroorlog dagelijks zijn slachtof~ers èischt, 19
de smeulende haard van massaal proletarisch verzet en van de so-
ciale revolutie. En ook in de West_Europeesche le::ndenheeft dë
diep doorvretende crisi s be langr ä jke steunpunten va:n het kapi ta;

lisme doen ver-molme n • Er is d.aar-emmee te rek'ene,n,dat massale
bewegingen internationaal. over Europa voortgolven.

"De t.ijd van revolutionaire mas sabewegf.ngen 'nadert snel. \i'e
weten, dat vele revolutionaire arbeiders op dit' punt erg twijfel-
achtig zijn. Velen worden moedeloos, als ze zien hoe de arbeiden_
de klassen geen spoor van ~erzet toonen, hoewel de kapitalistische
klassen za diep in het moeras van de arn.oedeen verdere verslaving
storten. Ze spreken voortdurend van een laffe, lamlendige arbei_
dersklasse, die maar alles slikt. Deze moede loozeri of .ongeduldigen
g9ven zich niet voldoende rekenschap van het feit, dat de rev~lu.
tionaire zelfbevrijding zich door de cntzaglijke macht van de b~
zittende klassen al ï e.,n sohok sgewt j s kan ont.pIoof.sn. Kleinen b~-
wegingen beginnen niets tegen het wapengeweld van de heer schande
klassen.Bij de huidige macijtsverhoudingen kan een proletarisché
massabeweging al1e~n massaal zijn, of ze is niets. Als de arbei-
ders niet in verzet k omen , ~.mt dat daarom niet door hun lafheid,
maar wel door de oritzagl i jl,:emoeil ijkheden, wa.ar ze tegenovet'
s t aan •

•



De moeilijkhaid V~ massabewegingen schuilt in de eerste.
plaats daarin, de.t ze ni9t gemaakt kunnen worden. Geen organisatie,
al is z~ nog ZGO omvangrijk, kan ze oproepen. Ze worden gedr.agen
door hetzalfstandig ingrijpen der arbeidersl die hier of daar in
staking gegaa~, hun makker-s uit de ander-e bearijven, in andere
industrisen,in de strijd betrekken, om zoo een algemeen klass9-front tegen kapitaal en staat te vormen. Za kunnen niet van boven
af georganiseerd worden, maar berusten op het zelfstandig, op eL
Ben initiatief handelen der arbeiders, wat zijn colleotieve uit_
drukking vindt in de zelfstandig gekozen oomité's van actie of
AEbEIDJ.i;ftSRAD~N•~e voorwaarden, waaraan ma~sabeweg1n~n gebonden zijn ba.
palen volkomen onze houding in de klassenstrijd. De propaganda i~
helder en veor ieder begrijpeleijk : De massabeweging is het cen.
trale punt. Het beroepsfront voert tet niets. Voorwaarde voor de
strijd tegen kapitaal en staat ls het k 1 a s s e f ron t •
Maar dit is alleen te bereiken door het zelflnitiatief der arbet..'·
derSr dus buiten de orsanisaties om. De leiding kan alleen bij de
arbe ders en hun Raden liggen.. .'

Dit besef dringt-steeds meer bij de revolutionaire arbei_
ders door, wat bijv. daaruit blijkt, dat 0' telkens weer groepen
ontstaan, die de propaganda voor de zelfbeweging door middel van
èe Raden ter hand nemen. Deze groepen blijken tot nu toe echter
niet stabiel te zijn, want na korte tijd verdwijnen ze meestal
weer. De oorzaak daarvan is, dat ze geen klare voorstelling van
werkelijke massabewegingen hebben. Ze richten zich op een ~eperkt
doel, waarvoor ze bepaalde e1sohen als strijdprogram opstellen
en dan roepen zez de ma ssaae op, om .deze onder zelfgakozen"leiding
door te zet.ten , In de ;:erkloozenbeweging hebben we hier voorbeet.
deb ganceg van~ De fout zit hierin dat deze groepen meen en dat
massabewegingen·· gemaek t" kunen worden, al s maar de juiste elsohen
geformuleerd zijn. Maar dan blijkt, dàt ondanks het heldhaftig qp_
treden van een kleine mtBà.x"~kerntroep de massabeweging tooh
niet c.nt.et.ae t , en dan zakt de groep voor Radenpropaganda weer in
elkaar. .' . •.• .

Behalve deze militante groepen, dia zondêr getheoretiseer
alleen praktisch \'Vi11enwerken, ontstaan ook telkens formaties,
die hun uitgangspunt meer in de theor1e nemen en bestaande orga_
nisat1.as willen vervormen. Zoo bijv. de onlangs ont atane LINKSOEmARBEIDERS OPPOSITIE ( orgaan ··Spartacus"), die het N.A.S. tot Ra..
denorganisatie willen omvormen. De hoofdwerkzaamheld van daze groe-
pen l1g~ niet op het terrein van de arbeidersklasse in het algem&en, .
maar ze wenden zioh bijna uitsluitend tot de.leden van de·organ~
satie, d1~ ze bewerken. Gelukte het streven van deze Link. Art Op",.
dan zou het N.A.S. dus uit een aanta1 revolutionaire kernen in de 'bedrijven bestaan, die de propaganda voerden voor de strijd der
arbeiders onder eigen leiding, dat is dus ook met uitsluiting van
het h.A.S._bestuur. Wij voor ons achten een dergelijke propaganda
in het N.A.S. echter een volkomen hoopelo.~e onderneming want~.het bestuursapparaat heeft de organisatie voldoende in dé nand om
deze ··s·plijtzwam··te vernietigen. En waarschijnli3k zal het an/._ .
woord van de bestuurders dan ook wel spoedig volgen: neyemen+.



Deze voortdurende pogingen, om tot een Radenorganisatie
te ko~en, mogen wa in hun beteekenis niet onderscratten. Eet is
een tell/ans opnieuw zoeken, wat echter ook telkens weer opnieuw
op niets uitlc.opt, omdat telkens weer het deel te beperY:t ~esteld
wordt. Overtuigd van onze zwakte nee~t men niet de strijd voer h9t
g,roets deel in zi jn ?~eheel, maar stel t men bepaalde eischen op,
of bagint aan de omvorming van een organisatie. Maar deze beperk_
te deeleinden zijn niet te verwezenlijken en dus stort oe groep
telkens in elk~ar.

Toch zou ~et van groot belang zijnh als er overal In ~e
bedrijven vaste kernen voor de propaganda van de massabeweging
voorhanden waren. En daarom dringen we er bi.j dergel i j1.reformatie s
er met de me est.e nadr-uk op ae.n, dat '"'.eeen fTsmeenschappelij" alg3-
meen pregram voor hun we~kzaamheid ~innen de arbeidersklasse vcr_
~,)n. De versohillende grQepeeringen behoeven daa~ee nog volstrelrt
niet organisatoris~h verbonden te zijn. Het Yem~ sleohts aan OP
,..en gemeaosohappeli jk algemeen riohtsnoer van handelen. Zoo zouden
we dan een formatie V8.n kernen krijgen, die pre~les weten wat ~e
w LlLen , ook al zien ze versohilIende vraagstUkken nog niet he t,
zelfde. VlaaI'het op aank cmt , is, dat een geIn een 3XJI
s 0 hap pel ijk e g r o n d sI!', g deze kernen ver_
bindt.

Reeds vreeger hebben we gepoogd revolutionaire bedrijfs-
kernen ep een gemeenschappel i jke bas Is te brengen A .door- onze
..SteIl ingen omtrent rave] ut ionaire bedri jfskernen te rormut eer-en,
waarin we de meest elementaire eischen van de strijd bij de tegen-
woordige maohtsverhoudingen hebben neergelegd. Gezien het feit,
da t er telkens «eer r-evof ut ionaire groepen ont staan en verdw1 jnen ,
mesnen we Boed te doen, deze stellingdn hieronder nog Jens af t~
drukken, omdat ze misschien het kristallisatiepunt kunnen zi.in
voor k cmend e rn.euwvor-n tngen ,

STELLINGEN OfITRENT REVOLUTIONAIR2 BEDRIJF'SKERNEN •-------------------------------------------------
I . Doel.
1. De revolutionaire bedrijfskernen voeren in de bedrijven de

pr~paganda voor de omverwerping van het kapitalistische
pr-oduc t.Lesyat.eem en voer de doorvoering van de productie voor d,e
bepoeften op de grondslag van de associatie van vrije en gelij~9'
produoenten : het beheer en ds leiding in handen van de arbeiders
zelf door middel van hun bedrijfsorganisaties en Raden.
2. In deze strijd kan de arbeidersklasse alleen' overwinnen, wan-

neer ze in.~?or ~a er~eiders zelf geleide Baties als Eenhaid
tegen d~ ontzag11 J.;aec?n?mlsche m.aoht van de bourge.oisie ( trust s,
monopo~ ~e s ) en ~a.az: po lt t~eke macht ( de st aat ) cptreed t, De l~las_
senstrIJd zelf IS ae voedIngsbodem, waaruit deze Een~eid in willen,
denken en handelen, o~ de produotiemiddelen aan de bourgeoisiê te



tlFlir4"""rl ~~ ts.,." _tast t. ve.JI)t.,ti~en, oppeel, •. H8t fJp,t tJ~e"
tct deze Eenheid is de wezenl1jv.e inhoud der ~omende klasseoewe-
Sirjgen.

3 • Het vernietigen van de staat is het do)orxoe;:en van de ~egln-
8'3 sel en van d8 Oommune van Parijs (1871 • ~et stuk slaan van
d» st.eat is de opheffing' van het ouäe , de arbeid~rs vijl3.ndige .
beambt.enarparaat en de ml1itair_'9ureauc!'atische kaste der bour., ,
;~ao1àie die al sZ8.alnl'larnamers van de bourgeoisie over de massa 3
heerschén. Eet •.stuk'. slaan" van de sta.at is het onder ··verantwoor-
delijkheid naar b~naded· stellen ~ap.a]le functionarissen. Zooals
de arbeiders zelf h1n organisaties nosten behesrsohen, zooals de
bestuurders der organisaties niet anders dan de ··uitvoerende
macht," van de wil der arbeiders moet.en zijn en dus naar bereden
verantwoordelijk, zoo ~oeten de func~ionaris~en in het rnaat~chap-
pel ijk leven niet anders dan de wil der arbeiders tot doorvooT'ing
brengen. Dit d-s alleen mogelijk, als de ar.beiders zelf, eventueel
.cor- middel van hun B.O.' s en R,aden, het recht van benoemen en
terugroepen VE'•.n alle fur.cticnarlssen aan zich houden. Alle alge_
meene arbe1dsregelingen an algernaone maatregelen zijn dan de ta~
van à2- Radenorganlsatie, die vit de B.O.'s opgroeit. Daarmee is
dan het eigenmachtige, van de massa's afgesloten en over de- massa 's
llearschende os ambt.enappar-aat, opgeheven en zijn de maat.schappe l t jt-e
fHncties tot een levend d3el van de ma9saas geworden. Het beheer
en de leiding van het maBtsc·'aT~elij~ leven is op de'mass~as ~eU
cverge gaan.

11. De kCFende strijd.----------------~-
1. Het standpunt V9n de revolutionaire bedrijfskernen in de.

praktische kl as sens t.r-t jd wordt vo'lkomen gedragen door het
beginsel van de preletarische revolutie: het beheer en de lei_
ding van a i l e maatschappelijk gebeuren moot in h~rlden van de ar-
beiders,zelf berusten, Van dit gezichtspunt ult verschijnt het
oude tW1Stpunt, cf dB revclutio~aireB arbeiders loonstakingen
als zijnde reformistisoh mOoten verwerpen, of dat ze deze moeten
steunen, in een rneuw licht. Van dit gezichtspunt uit, blij:lrt,
dat het vraagstuk fout gegt~lQ. is en dat da13rom,ook niet het
juiste antwoord gegeven kan wor-den , Het wezen V8,nde komende
klassebeweg~ngen is het 0 ~ wen t ~.1 i n g s'p roe e 5
naar de zslistandlga doorvoer~ng'van wat in de arbaldersklassê
~elf leeft, de ontwikkelt>ng van het zalfbewustzi jn en het zeJfhan-
delen. De revolutionaire bedrijfskernan trachten daarom steeds
dit ·~principe van de Communevan Parijs·· bij alle bewegfngen dar.
arbe1ders dcor te voeran. De i n hou d. dezer bewegingen ~
het gaat om het arbeidsloon of'o~ andere eischen yan d(or de'
revoluticnaire bedrijfs~ernen n iet bepa~id worden. Daar~
zijn de ze ker-nen geel'l plaatsvervangers van de e.:.da vakbeweging:
het verbeteren der arbeidsvoorwaarden ligt in hat geheel niet
op hun !,srr3in.
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2. In deze strijd om de "ei~en leiding" zal de arbeidersklasse
alle o~dearbeidersorgan1saties tegenover zich vinden. De

oorzaak daarven ligt in het ,feit, dat ip !=t1 deze organisaties de
bourgeois-verhouding van leideps tot massa overhserscht. Bov~naan
3taa: de leiding, die de inhoud, maar vooral de'gangder bewegi~
gen b epaalt. Bedeelde or-ganf.èa t t es hebb-en 'een bearnbt.enappara~t
ontwikkeld, dat van de ma ssa der leden afgescheiden is, en een
zelfstandig laven veert. yerant~oording der verschilAende funct~o-
narissen geschiedt neeit near beneden ~aar steeds naa~ beven ."
Het r-echt. van benoemen er, ent slaan' van 'f'urict, tcnar-Le san is niet Ban
de massa, maar li8rust in de hoogsre regionen, die alle functie!
in het organis~tie apparaat do~n innemen door per~vnen, 'd~9 zij
v r-or-hun leiderspol it Lek geschikt achten, De organisaties van- de
v.lde arbeidersbe",.,;egingver-tconen daar-mee dezelfde kdl'dkter.:,relrken
~,ls de staat. Het" stuk br-eke n' van de staat beteq~ent daarom met-
Jen he t "stuk br-eken" van deze organisaties. Daar-om verzetten ze
zich met he.nd"en tand (en M"5)t de mitr~illeur ~) tegen" een pr-ole.,
tarische revolutie, evenals ds bourgeosie, Daarom vindt de bour_
geoisie in de oude arbeidersbewGging haar stevigste 'steunpunt
segen een proletarische r9vol~tie. ;
3, 'Uit deze toestand blijkt. 'dat er geen wezenlijk verschil1s

tusschen de strijd om de ~irect9 doorvoering van de prole-
tarische revolutie en de prakti~che klassenstrijB, die zich ron~
om het arbeidslcon beweegt. De strijd om de beginselen der ··eigen
Le iding" in iedere beweging der -ar'beLdar-s te leggen, is in wazen,
een stri jd om het ccrrmunI sme zelf.

. 'IIr, De"ylilde stakihg':---------------~-Ds<vakvereenigingen vormen een der belangrijkste steunpunten
der bourgeois!e tegen de proletarische"revolutie. Vo1komèn

vastgeloopen in de samenwerking tusschen kapit.aal en-arbeid, langs
de weg'dar collectieve contracten, zijn ze geheel mat het kapltL
lisme ver-cr-oeLd , Onmachtig' omme t de beroepsorganisaties de strijd
tegdl'Jhet .....moderne t.r-ust., en mcnopo lie_l~apitalisme, te beginnen, "
kunnen ze er niet eens aan denken, zich tegen de verarming d~r
arbeidersklasse te vez-zett'en, zonder hun cr-genfsatLe zelf' op het
spel te zet ten, En waar uit de aTb~31dèrs zelf bewegingen opkomen,
om de strijd tegen het kapitaal aan te binden, schar-en ze z10n.
direct aan de zijde der ondernemers, omdat de~e beweging voor hen
even gev~arlijk is als voor 'de b9urgeoisie.

Deze be~egingen, die uit de arbeiders zelf voortkamen,doen
zich,(zooals de praktijk zelf reeds leerde), bijna altijd voor
in de vorm van "wilde" stakingen. De vakvereen1gi~Q"'en breken daze
wilde. stakingen direct kapot, ,waartlheze" al naar- de' omstandig-
heden, verschillende me,thoden toepas sen. De voordeeligste methode
voor hen is de leiding der staking over te nemen, waar-na ze de
overeenkomst met de ondernemers aangaan en de staking eenvoudig
opheffeh. LUKt dit niet direct, dan verplichten ze hun leden tot
onderkruip8rswerk, om zoo de staking te breken.

", .
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:-îeti is van grl.luL b0~angJ het verloop, van dez'9 '.'1ilde stakir;gen
na ta gaan , ~11, vragen ~"Jeons na afloop g,er 1;6 '::3J;lng ernst lIS

af weLk o rnethudr::: äè beste ui t'nerkin[ had, het OVerleg der vakbori,
z~-A ir dek dirac":,iefamer der ondernem3':'s of de '.'lilde ~tak1ng onder
leidinC van :.791: stg,:-::iD~SCU!!'titê uit d~...~rb~iders, 'dan, is in de pr-ak;
tiik ~ebleken dgt tsidd rreestal naar d~ r9de~leas voerden.' De w11-

"';,;.> , '+' 0'" Ik t· t t 'lOoI'de stakinG zakte na <0:::n::!,,::,st i ju an e._,!>ar,·1Iaar oe na vr-oe t.en Go

vakbei'Jeging dia ,:~!.en niddal unb9proaf'd. 11et, v~ de g,rbeiders d8 mi
nedarlaig t~ bezufg3n: vuur geen ge~l~~ d~al bijdroeg.

,Toch 1 i6; 11isr- niet de l:;erke~ i ,i1\~ t>orzaak 'Jan de, Y'sderlaag •
De hvofdvvrzaaK 11St hierin, da t de vrilde steki~g nOG 1f! he t a11er_
eerste stadiilr. har-e'r- ODtwH::kaling is., Btj het :1uideli,ih" bankroet
der ·.rakbe·,,8girig, zetten da arbeiders ~W'ï, pas ds Gero·ts St.A,T' naar
het zelfband8J en. Maa~' ze bp_ jven \1{Jor~oupig !~Git s l.i .ik., nog i17' de ba ;
[Jen dar oud s vakhHJefJ ;.';~;, voor, zoovar- het de è'3per.ï't.::: staJ~l!lg be,
treft. Juist' ZuOIÜ,'3 de vakV'3rt3sbigingen 8(31; enke l e keer nog 'i'lel
eeris d'..Jon, le§::gen za o.m deal van e'i:;lli bdpaaldtJ indt',st.ria stil, om
hiermee nat ka p r t<:'2.1 tut. c once s s t o s tG :i~',.'incan , l~u )"'oce ) ft i Y'sr_

. '- ~~el~ ~3vallsn ~UO~93'h3bban. in h8t alg3~ssn echta~, vo~~al bij
gruut')r3 ~ur.f"!.i.)t3n,vver·t hot '3vcu:els-b:j d'.:1 ';akv-Jre':;n5::-1np9r1 t o t
de nedarle,sg .. De ··8ig3n laitiir.g·', is 1us vo l st:;:-'::ll~t g8Gn tÓov3T.T!iddel.,dat 03 oVdrifiim}ing varz8j':c::r.·t,. D~ zaak is deze, dat ge,an beperJrte
s t.ak Lnc (Jo :~uiv':!r "ut 7.3:;{,':;::-dt.al: var, bedr'iji"' bev.-T'9t1sde) Lr: de hui-
di ,-,3 ti id van tJ'us'tY.~i'i tal i ~m'3 Let s 'te !Ten tje o<"Urc.-JL:: 3i -= l..Ü -I- r-tcht, •

~. ". , . • • '. , 0 • '_ • •

.us cunzucretlJ V'::rJ Q-:: °J'ë,}r06-'i:9;:ur:e V/dot Ql,L heel ;:.-oaa '3n da.ar-orr be gt rn
ZG er ni8t. eer~.. - J '0-'

3. De 1"9"7vlutid]aire D,3(:rijf"skornl;jn hebben dsaroI':l tot taak bet.', f··· .' .., ft •.• ,oerv3pS rvne an .':?-3n Jr:.1asse r ont Vm te vor+e n • ze :,:ceten ar
naar tracht~!; Lede r-e '3t..ekinC t.e r-s t.ond op andere takkan van ,btldr1 ji'
te doe n uV'3rsJe.8f!. DS?;'9 S·,'3.1~ingstakti9k is a l Le e n mogeli :}~"als de
"akurgani2stiss ui, d<31Gidi!'1g van de staking ~'ewe'.3rd':'lUr<ftén, u:,:,,:dat
c e . vakvereenicj ng äp',,?,r~',ua unwi 11 iE '3;: or.rnaoh!j g :ls •. Ze is CTJ',viJ 11'g,
v~,Qat haar a ppar-aa t v c d(Ul~!en •.v,p tlet o Vt;;!rl eg .vt uasct-en 'kapt taal en
arbeid is inges~é)ld.; ze :,,3 c.mmacntit'" U''''1d.:1t, ze door de culléctie

1
!êK

..,-- cuntraotel! aan .hanàen er) voefén gab~;n(:e}1 is ëb bi j ~en, ui tb1"9iding
der beweg~ng tar~tûnd cPü~~9ttig,tsrr3in ~u~t, zoodat ~aar bezit_tingen gevaar lu,upen. '

IV. BedriJOfsorganisatie en bcd~lol'fk~u _ < S. orn •------------------------------------
1 . De revul ut iunaire bsdr-I jf sker-nsn richten hun 1,7Arkzaar:'!heid f'à..

heeI ~up het xal s ê~n rca n daar: uptr\jden van de badri jfsperS'L...
neelen zelr', lus yan Lede r-s partij of' ve.Y:ITeréenisirg. Ze vor-do ren dg
persuneeLm uP, zt ch rn et t s Lat ez- 'l3":"d5'::11('H'J'doorde verspl1nteren:1e
geest der v~"rsc1:.iller;d9 Clirlu;';laboo1~ je3, maar- î: '9 m e a "n s o hap _
p '3 1 ijk, hun huudil')g :i,!"': ds stri jd te b9palen. _



2. Gaan de arbeiders op deze WlJze georganiseerd in de strij,d,~
treden ze dus georganiseerd volgens het bedrijf op, dan Vormen ze

op dat oogenbli~ een bedrijfsorganisatie, die een werkelijke klaase-
o~günisatie is. Deze B.O.'s Voer0n de strijd; ze beslissen over dg
strijdmaatr~gelen in de st~{ingscQmité;s, VOeren eventueele onderhande-
ling~n met d~'ondernemers en sluiten zelf d$ strijd af.

?
H~0r moet dus door iedor arbeider afzonderlijk dé strijd gestreden
worden tussch~n d~ partij- of vakvereenigingsd1scipline 'en de klasse-
saarhûorigheid. Overwint de kla;3sesaamhoorigheid, dan is daarmee de
van de bourgeoisie geerfde leiderspolitiek ov~rwonnen en d~ eigen pro-
letarische klussepolitiek treedt in haar plaat.s~

3. Deze klasseorganise..tie'smoeten niöt verward worden met de be.,.,
drijfskarnen.' De kern is ~i~1de vert0genvroordiger van de klasse:

ze is niet als zoodanig g@kozen en kan daarom niet de leiding van de
stakins op zich nemen. Voor zoover leden van een kern in de staking~-
leiding zitting hebban , z.ijnze daar alleen als ar-beä der-s , die door
h~t person~~l als zoodanig zijn aangewezen.

4. Na afloop van een strijd valt de B.O. uiteen, doordat de arbeiders
niet meer volg~ns het bedrijf gGorganiseerd als eenh@id naar buiten
optreden: d~ partij- en de vakvereenigingsdiscipline sorteeren dG ar-
beiders weer in de v~r'schillende hpkjes. Wat blijft staan, is de
revolution::t.ireb~drijfs1f~!:!l,di~ steeds klaar ataat , opnieuw een be-
roep op het klassGgevo~l te doen.

5. De B.O. -als uitdrukking v~n de eeneheid der arbeidersklasse zal
dus voor dê revolutie·t~lkend waer verdwijnen, om pas bij h~t be-

aliss@nde k~erpmnt in de macptsverhoudingên de blijvende organisatie-
vorm d@r arb~idera t~ zijn. De arbeiders treden dan los van iedore
partij of v(û{Vere~niging als pr-oduct.f.e -eonheä d op en bouwen door
hun netwerk V8.nvertindingen de associatie van vrije en gelijke produ-
centen.

./



STELLINGEN OHTRI;NT P;;.RTIJ EN DICTATUUR.

I. De kenterinG in de oude tre_àitie' s .

:1... Do tr[vIi tie' s v tu: de oude arbeidersboweging Z:t.Jll historisch ge:-
groeid; ze zijn het reGultaat van een vroegere periode, waarin

met d.e "oude, b~J'1roofde t.ak t t ok" voordeelen te behalen war-en . Een paar
ger:.ern.-tie' s hebben dezo taktiek mot SUCCQS toegepa.st, waardoor deze
:3trijdvl:Ljze nu nog als ervarings~1a.Q.rheid in het bevrustzijn der ma saa ' s
is neercecl-9,gen. :r:;er8ï~een lle.ele r-eek-s nederl,:lg-~n, zooals we dio in
de afgeJoopen, 10 jaar geledon hebben, knn bij de jongere Generatie
(:0 nä ouwe ~,..r,ar;l.eidontsluiten. Daarom ontstaat in dG huidige periode
de strijd bf.nn en de nr])t'ÜüeT'slürtsse, om (le -;;ehoorzaamh~id aan dA vak-
eenmr;i!:€?~Je:l~~r0en d0 politieke partijen te verbreken en de strijd
dooz- Go...ldaI'l "Cel.·:~GlJevie[;lr.gE:nop andere groepen t~ doen over-s l e.an. We
zijn dD,;;.rrneegeraakt in à.e overgangsperiode naar het zeLCsta.ndig op-
tred~n d0r maGsa's.

2. Deze kentering ()~)enbÇlo.rtzich niet" direct i a de klare vormen van
de strijd aD tot zelfhandelen der mussa'n, maar ze blijft voorloopig
nog met belçmgri:ike c1ee1011van het oude vermengd. Toch krijgen ook
hiel" de andor-e opve:tttnc;en een andor-e organisatoriäche n~erslag: de OSP,
RVO en IIIe Internation~le. Deze for6atie's komen overeen in de erken-
ning, dat met de bepèrkte heroepsetaking; dB klassenDtrijd niet Qesr
t~ voeren is en dus oiachen ze van do vnkvereenigingsbesturon, dat deze
de stal-:ir_g uitbreide!!.. Deze formatie' 3 komen ook nog a l Le over-een in
de oudo, t?'adi tio:nGele oi.JVÇl,ttinge~omtrent de leidi!lg van l;;:lass::bewe-
::incen; die Z'" in handen der vftkvcreenigingcm of in die van hun partij-
!Juro's ';,'i11911 leggen. Dit zijn ecJ:ter nor: halfslachtigheden uit de
.Kente1"ingsperiode, (1.i~ in eon cloodloopcnd slop vo cr en . Een strij dba ar
klassofrónt kan nll~en ontstaan, ~ls de stakende arbeiders zich in ver-
binding met de 7,'Tor'~·;-loozen 0Ij oiGO:!:i.initiatief de ar-be tder-s uit ancer-e
br ancuoc in de boweging betl' okk en , door zt ch .mas sae.I naan die ander-e
bodrijve~ te bosovo~. .

3. D-:)ourio , tradi'tioneolc ver-houdf.ng van massa tot leiding is nog
. eG~ afspieGeling van de kapj.talistische maatschappelijke verhou-

d:r-nçGl':, vaar- heorschers en bcb e rscht.on , haer-en en kno chcen , de ~loogere
Xii iactgevors 0:-' de lage:r'e uitvo·:)l'ders, do vanz e.lf spr-ckende sociale
':Grllouding ir:. Tn de }~l[l,sGenstritjd voort dit tot oen overschatting van
ae indi v:i.r1ueolo nacht, het indi v"Ldl:,c01ekunneri , van de leiders en het
onderschRtten van de p8yc~ische zolfbewosing der m~ssa's. Daarom richten
c1ergeli:j];:o orr;,'}.nisa'tic;' s hun dool op het vor-men van een t1i'tGsapartij,
aanGevoerd. r10nr oen bewuste, r-evo Lut.f.on af.r-e leiding, waarbij deze dan
de GunG ~L do inhoud dor heweging bepaalt. De massa's vormen het "materi-
a:l]", '.;a::"l-'mee ö.e leiders hot bevri;lc1ingai'ler;k vo Lbr-engen, 0

11. De loiderspartijen cn de revolutie.

l. Bij.deze ç.~. revolutionairo nassapartijen vindt daze be~~ijding
aor arbcnüerok.L0.ofHJhaar kor-t o forJl1Uleorins Ln : "HET SOOIALISlVl.b NU!",
Waarmee :Jon dan bodoelt, hot ('l.oorvoore~ van oen st o.c'tsl;;:apitalisme,
Deel" of minder naar r-uasd aoh nouoi . Daar-en i.lordt dó r-uasa nche industri-
a~§äK~X«äK~~~~XsgH~~Xlärt6~RX!~ä~6~«HX«~XXXI~XXNX~XKI~EKX*XXXMXff*



c.li;.; ,tie door staatooxT.lloitatie zooweI door do ~SP als c1oor~ do IIIe
Internationale als do ~pbOUDvan het soeialisnB uitgegeven. Naar doze
ziensuijzo moet Gon nassabenoging de hoerschenda klasson ton val bren-
6,:m, waarna 'JOr'. rQcoering van "~\r-8eic1ers cm Boeren:" hot be..•.rind in
hanrlen 1!eemt, de crootbodrijven on"~eig':J)"l_ten aan de 8tai;l-t brengt. De
lGidir:.C; Van hert e cononu aojio Loven f:-;aat dan op de staat ever, die ech-
ter alleen werken kan, als ~ij de massa's beheerscht. Voor de oude
arbeirlGrsbeVler~ing 13 de b,:)hoersching V:).1:' de ;\.rbeid niet ander-e dan clo
~Gorcaniseerde bsheorsching der loonarbeiders. Uit deze OINntting van
"Eet Socialimllo nu t " 'Jordt dan l[:l§ook do houding der IIIe Internatina.-
la gebol:"E'n,om n1Lr.Q.ê9..Q ieûel"G organinatie van revolutionaire arbei-
ders, d.Lo z i ch niet aan haar leiding onclervlerlJt, to verniatigGn. Uit
dez o opvatting 'V'lOrd.i:; ook 0.0 lCiderstyr~.nnio van cla leiders tegenover
de leden (lel" eigen organisD,tie vor-kt aar-baur-. Zoon.ls de loiding van de
lIIe Intern:.1,tionalG een abno Lu't e en blindelingscho gGhoorzt~amhcid van
haar lcaen vorlangt, t zoo verlangt ze do absolute ondGrworping dor
::-;oheclo D.r'ooi(Uersl::] aSS0 aan haar 1Gic'l.ing,DJ s zo onder het mom van "do
dictatuur V2.1'"'. hot prole:i~e,riaat'} tot T'e;~oere!'!departij gewor-don is.

2. Lon pr-o Let ar-Lach o revolutie ir~ do hoog-kapit,üiGtische landen
geraal:t echter met een "socio.liseeronclc" arbei6.ersret;()oring direot in
onoverbrugbaro tegenstalling . DG ~)ar·t)€:idarsrei3ecrinp;" tracht tGlkens
de bevleging op een bcpaaj d punt te conao t i.deor-on, on haar "socialisa-
tie;' OrganiGatorisch te kunnen doorvoeren. Maar de in beweginc ge!{oû10n
naGsa's kunnen voor eG~ dergclijkQ consolidatio gaen halt maken; ze
trachten .juist ALLE sociale ver:houjinc~n om t o ~'rentoIGn, -om ze op
ni~UV1Gcronclsla r: ~:0 brongen . De "o.1"1;0icJ.8rG-!'eg~ering~' Boet hier tegen
°ljtreden, OE' "ord~" te Bchoppel.l en de "chaos" te voor-komen. tiaar in
socialo zin i.--.• (lo<:~\.~:'Ch,~08;1 juist (lGgaboor-t.o van de naeuvro socf.a'lo ver-
houdingen, cho ele arboidc:r:'8 {~a:_f scheppon. ;:o~ vorder (tO aoci u.Lo l{rneh-
ten zie:!'_ ont I aderi , (lOS 'C'El diep·:n" ploogt de o~w()ntelins.

3. Door dozo onoverbrugbare tct~:0nr;ftollinG t.us schen do zclfhantlelendG .-
masaa en een "a.rb0idersre[~;C0ring7', die "orde" j'110G-~ schoppen, 1iOl-'tltbe-
paald, dat ied8!'0 partij, die de ~ctivitGi t rler massa':::; wil bannon
binnen de H:2iK~KXJ;f~KX gr9nz en van haaz- ~artij~oroCl'a.Il1 (1;OQ1" tot 2E~ 1"e[;00-
rendo macht in do staat te vil10n worden, in de rGvolutie een contra-
revolutionaire rol moet 3~)Glen. Zij kondiGt "de lictatuUl." van het prole-
tariaat;) af, om Q0 corrtr a-c-ovo Lu'tf o van de bourgeoisio 'GO bestrijden
EH om do nieuwe orde in do aocf.ai e verllou.r1in;;sn geleidolijk door te
voeren, ZOO2.18.... "Het CODID-c.nistisch1·.-Ianix-ost;lvis: Mar-x dit verlanct.
M<;tarin "'ri1-n.rheidwendt deze rlicta-Lt:.ur zI cn ook teson cle ~\.rbeidersrD.den,
dle de ~~r~nzon VUn h:et part:L:ip:i.:'ogra':l ovcr-scnr-rjdcn c.1corZELF te socia-
lisQore1!, c.10orZELF' do 1eirli1iG in iW.nriente nomon, Ze worden den door
de dictatuur var', de regccrcr.c~.G ptl.rtij [1.}.3 contl'B.-ravolutionair vcrnä.c-
tigd. In dl;) hoog-ka.pitaliati;::;chc landen i3 daër-on ä odor-e p.qrtij-dictu-
tuur een Qiotatuur OVER de nrhoidersklasSQ en do wGGboreidar van de
1<:apit aI t st:i.::;c!:~ contra-revol ut.ao . .\

:3. 't DoeI van oen pr ol et ar-Lachc r-evoLut ä e kan' f700n audcr- zijn-, dan
alle burs8r'li;j];:c verhollêlingcn tot in hun vor-st e uätho0}çe~~on te wcntie-
len. DaaJ'omkunnen de r8volutionairG enorgioön zich nä et. latcm bannon
binnen d,? b2.n8::1van Gen paj:'tj-~4pJ:'OSr.~"!:l. De arbGüderD Dosten door hun
Daden en I-k.drj-:ifsorGanisD:éic' iJ zoJ:f uct Loven naar- hun nä ouwo inzi'bh-
te~: Vormen on ä.c m:-'.a-ccchappi;lboneor-on. Dit i::; 001;: oon däct auuur-, maar
Vlu.'!de z.tr"jeid'3rG, rUc rust op do ~:crl{olijl~'3 ~;-lassokr~cl1t van hot prolo-
tariaat. '



,I
!!!!, De pe!.ttieke 4!latatuur.

De zclfbewegins der arbeidende l{lassen d.oormiddel van hun Radenen B.O.'s is hetezelfda alG do dictatuur van het proletaria~t. Het
'Hilniet anders zegg$n, dan dat alle maatschappelijke funotio's door
deze organen worden uitgeoefend ~n zoowel de wetgevonde als de uitvoe-
r~nd~ macht op hen zijn overgeGaan. M.a.w.: ze trekken alle macht aan
zich, zonder deze t~ deelen met vakvereenigingen, politieke p~rtij9n
of and~re formatie's.

...L.

2. Voor het handhaven der uitsluitende macht van de Raden zal dt'lze
dictatuur alle orga.nisatie's, die de Radenbeweging aan zich willen
onderwerp~n, moeten ontbinden. Op de bodem d~r Radenbeweging, op de
bodem der klassedictatuur, is echte!' een volkomen vrijheid van politie-
ke propaganda voor de verschillende aehukeer-Lngen binnen de arbeiders-
beweging, voor zoover- ze (l~ lclassedictatuur aanvaar-den , noodzakelijk.
Dcz o strijd der politieke echakeer-t.ngen is een vTezenlijl\deel van dtt
bevrijdingsst:r'ijd. Het onderdrukken hiervan, zooals Ru;:Jlanddit onder
de dictatuur van de communistische partij Laa't zLen , is in de hoog-ka-pitalistische landen niet anders dan het one.ardrukkan van de revolutie
zelf en voert daarmae tot he.t t0gendeel van wat het zegt te bodoelan.

IV. De eccnomä schc dictatuur.
1. In de revolutie zullen de politieke partijen an de vukbewegäng

probeeren, d~ oconomische macht in handen to krijg@n over de om-
wee ven de staat. De Raden on B.û.'s kunnen d(}ze m€l.chtalleen hou dan ,
111..., Z0 de leiä.:i.ngvan het bodr.1jfl310venniet ovar- de staat laten rocpea ,
maar beh~~r en loiding der productie zonder omwegen g;1~gQ~zelf uit
t~ oefen~n. Deza directe leidinG is alleen mOG@lijk) wanneer de oudv
bowegingsW'otten van hot bedrijflJlcNen worden opgeheven en de gOGderGn-
beweginG zich op do grondslng van d productietijd vol t.r-okt , l'laarbij
dan hot maatschappolijk gemiddeldo arbeidsuur tot centraIo categoriezOOWQI van pz-oductn o a.l a van conaumpt ä o wor-dt..

V. De proletnrische partij.
1. Met 't inzicht, dut het prolotariaat alleen als Raden-eenheid kan
overwinnen en het communistisch bedrijfsleven kan doorvoeren, moet tege-
lijk de H~äaXK~vorhouding van de proletariSche partij~n' tegenover de
klasse veranderen. Kw~~ hot Gr vroeeer op aan, massapartijen te vormen,
om tot raG~erende macht t6}worden, nu komt het ~r voor alles op aan,
niet de partij, maar de KLASSE sterlc te maken. De revolutionairen wer-
ken daarom in nauwe vfJrbindinc met de massa' a, ze zijn Gen lrerk~lijk
~eel 4cr massa's. Ze voeren do propaganda voor de zelfstandibe ontplooi-
J.~gd.~rklasa~krllcht~n en onderstc'Jllncndeze overal !!2.t!2!, waar- dezazJ.chopenbaren.

2. Voor, in on na dG revolutie zullen v@rschillondo opvattingen bin-nen de arb~iderstlassG aanwoz ä.g zijn over de ontuikkalint:;der maa'tachap-
pij en dus ook verschillend~ opvatting@n over do maatregelen, die nood-
zakelijk zijn, wat dt:}oor-z ank is van ii~iHUiKnX~KU de formati~ van ver-
schillende politieko partijon. Voor zoo ver dVZG Geen mo.cht voor zich-
z0lf opeiach~n, geon macht OVER dG arb~idorskl~s8c nastrovon, is hot
Voor hen ook niet noodzakolijk oen orGanisatorisch muchtsappar~at op to
b~)Uwon: Dez o groOPêerinGcm Zijn d~arorn plaatselijke wcr-kgr'oopen , die
ZJ.~h dJ.Gtrictsgevfijs n landelijk verbindon , om de prOl)Q.Ga:nd~krachtiger
tp'} kunnen voor-en en góz,'1menlijkhun houdä.ng in kLaaaonconf Lf.o't en te kun-
non b~palcn. Ean organisatorische versmeling van verschillendo inziohtenis dc.arbij schadolijk.






