XENOFOBIE EN CHAUVINISME ZIJN
WAPENS VAN HET KAPITAAL 0M DE
ARBEIDERS TE VERDELEN.
TEGEN DE GEWAPENDE BENDES VAN DE
BOURGEOISIE : SLAG 0M SLAG
TERUGSLAAN.
TEGEN ANTI-IMMIGRATIEMAATREGELS:
EENGEMAAKTE EN INTERNATIONALE
KLASSENSTRIJD.

Arbeiders, kameraden,
De chauvinistische en xenofobe pest dient weer eens tot op lapmiddel voor de democratische cholera.
Vandaag worden steeds meer terroristische acties gepleegd, legale en illegale, tegen arbeiders van
`ondergeschikt' ras, geloof, `ondergeschikte' nationaliteit, ethnie of sexe, in zowat heel de wereld. Vandaag
beperken of verbieden alle staten, democratisch of met, het vrij verkeer van arbeiders, te beginnen bij die
arbeiders die onderdrukt zijn omdat ze tot een bepaalde gemeenschap behoren. Waarom?
De crisis van de productiewijze die gebaseerd is op uitbuiting, verscherpt de noodzaak voor de heersende
klassen om de overheerste klassen te verdelen. Kapitaal kan `liberaal' zijn of fascistisch maar het bouwt
zijn dictatuur altijd op de concurrentie tussen loonarbeiders : aftopping van loonsverschillen, verschillen in
scholing, levensvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden of statuut gebeurt altijd. In de periodes van crisis echter
wordt de concurrentie in het kamp van de loonarbeid ten top gedreven. Als de klassenstrijd ze niet stopt,
wordt ze openlijk of verdoken burgeroorlog, oorlog van de armen' voor de glorie van de uitbuiting.
De burgerlijke democratische staten zetten hun beste `antiracistische' gezicht op. Tegelijk doen ze het
volgende:
-Ze mobiliseren de troepen van gedisciplineerde burgers tegen de `uitspattingen' van concurrentie en
competitie tussen arbeiders ais die te brutaal worden.
–Ze treffen meer wettelijke maatregels om de toegang van vreemde mankracht op de arbeidsmarkt af te
remmen of te verhinderen.
–Ze moedigen nationalisme, xenofobie, racisme, sexisme aan en kweken die verder, of die nu eigen zijn
aan de beschaving van het kapitaal of voortgebracht zijn door de klassenmaatschappijen die daaraan
voorafgegaan zijn.
-0m de orde en de sociale samenhang te bewaren, blazen de staten van de sterke kapitalistische landen
tegelijk warm van de `uitwijzing` en koud van de `integratie' (lees: assimilatie).
Op hun beurt kunnen de burgerlijke staten van de perifere landen absoluut niet ontsnappen aan een
wereldmarkt of aan een internationale taakverdeling die gedomineerd wordt door de sterke kapitalistische
landen. Ze duiken in lange, scherpe crises, die gekenmerkt worden door veralgemeende instabiliteit. Ze
doen beroep op een machteloos anti–imperialisme, op een terugkeer naar de tradities tegen `het corrupte
Westen', op de messianistische verwachting van een hoogste chef die uit deze of uit een andere wereld
komt.

Hier defileert men. Men tekent petities. Men vecht voor de `universele waarden' van de markt, van de
loonarbeid, van de uitbuiting (lees: de rechten van de mens die aan het kapitaal onderworpen is). Ginder
doet men hetzelfde, maar heet het `heilige oorlog' en `nationale bevrijding'. Maar alle toegewijde burgers
van de kapitalistische landen, of die nu meer of minder ontwikkeld zijn, worden opgeroepen om hun eigen
bourgeoisie actief te steunen. Daar waar ze in verschillen, waarvoor ze tegenover elkaar staan, is enkel de
methode waarmee meer uitsluitingen en meer ongelijkheid moet bereikt worden. Sommigen willen de
beweging versnellen. Ze richten privé-milities op tegen de arbeiders. Ze zijn constant uit op gewelddadige
confrontatie. Anderen willen dat de staat op de eerste plaats komt. Ze willen ook meer uitsluitingen en
meer ongelijkheid, maar ze willen dat dit `netjes' gebeurt, binnen de regels van het staatsmonopolie op het
geweld, m.a.w. ze willen dat dit wettellijk gebeurt.
Het industrieel reserveleger moet in de hand gehouden worden in een face waarin de werkloosheid blijft stijgen, en de
loonlast omlaag moet. Daarom worden overal, in de eerste plaats, arbeiders aangevallen die onderdrukt worden op basis
van hun raciale, nationale, ethnische, religieuze afkomst of op basis van hun geslacht.
- Men begint met het ficheren, selecteren, opsporen, opsluiten en matraqueren, daarna wegjagen van de
zogenaamde clandestiene immigranten, die weinig of niet aangepast zijn aan de nieuwe
productiemethodes.
- Vervolgens worden de grenzen afgesloten. Verblijfsvergunningen gaan nu per druppelteller.
- Geïmmigreerde arbeiders die de kans hebben gezien om afgelopen jaren geregulariseerd te raken, worden
op allerlei manieren gepusht om terug te keren naar hun land van afkomst.
- Daarna gaat men impleciet of expleciet eerst arbeiders tewerkstellen die behoren tot dominerende
gemeenschap of sexe.
- Dan gaat men daarbovenop op diezelfde basis de lonen of de sociale `zekerheid' doen verschillen.
- Daarop wordt van de arbeiders die niet behoren tot de dominante gemeenschap of sexe het leven en de
arbeid gemilitariseerd. Ze worden afgestoten in ghetto's. Dat zijn echte moderne concentratiekampen, die
strikt gesurveilleerd worden door de gewapende krachten van het kapitaal.
- Ten slotte worden hele bevolkingen in ballingschap gejaagd door burgeroorlogen, geregelde oorlogen,
deportaties en herhaalde slachtingen.
Arbeiders, kameraden,
De crisis en de economische stagnatie treffen hard het wereldkapitalisme. Ze versterken in grote mate de
tendenzen tot terugvallen op de eigen gemeenschap en op nationalisme. Ze versterken in hoge mate de
tendenzen tot bescherming met alle middelen van de binnenlandse markten, daarin inbegrepen de
bescherming van de respectieve arbeidsmarkten, de tendenzen tot het vrijwaren van de `nationale' waren,
industrie, productieapparaat, en de tendenzen tot directe confrontatie voor de herdefiniëring van
economische en militaire grenzen. Diezelfde grenzen die tot gisteren nog voor heilig, onverkrachtbaar, dus
eeuwig gehouden worden, worden nu dooreengejongleerd, onderworpen als ze zijn op dit moment aan
onweerstaanbare druk van periodieke wereldcrises die steeds erger worden. De grote terugkeer van de
nationalismes, van de cultus van de ‘roots’, van de tradities en van de ‘culturele’ specifiteiten, met andere
woorden van alle soorten verdelingen, dient om de universele uitbuiting te maskeren van de
overweldigende meerderheid van de mensen. Hij dient ook om rond de overeenkomstige burgerlijke
fracties een sociaal reactionair blok te vormen dat zijn fundament niet meer kan vinden in de uitbreiding
van de sociale verworvenheden'. De mooie cosmopolitische en liberale ideeën van destijds, van momenten
van groei van de markten, staan gemakkelijk hun plaats af aan xenofobe woorden en daden, aan de strijd
tegen binnenlandse en buitenlandse `vijanden' en aan het toegewijde gevecht voor de orde van de uitbuiting
en de kerkhoven.
Wij bevestigen dat, in laatste instantie en ondanks hun ogenschijnlijke verschil, alle volgende feiten (en de
lijst is verre van volledig en definitief) deel uitmaken van dezelfde realiteit van toenemen van de

concurrentie en tegenstellingen tussen en binnenin de heersende klassen van alle kapitalistische landen. Op
die manier moet dus het volgende bekeken worden:
- De `geallieerde' oorlog tegen Irak, net ais de aanslagen tegen immigranten in weelderig Duitsland.
- Franse regeringen, linkse en rechtse, die vliegtuigen charteren om massaal ‘clandestienen’ uit te drijven,
net ais de schandalige opsluitingen en deportaties van tienduizenden Albanese arbeiders door de misdadige
Italiaanse autoriteiten.
- De opkomst van de integrale islam, vleesgeworden in het FIS, dat zich al even hard voorstelt de vrouwen
terug naar de haard te sturen, het ‘berberisme’ van de Kabyl-bevolking te onderdrukken, de weg te
versperren voor het communisme en de `buitenlandse machten' te weerstaan, net ais de dikwijls gewapende
conflicten, in Joegoslavië, de USSR, India tussen plaatselijke bourgeois fracties, onder het mom van
verdediging van de nationale soevereiniteit.
De brutale verplettering van de Koerdische massa's in Turkije, Iran en Irak, of van de Palestijnen van
Israël, Koeweit en Libanon, of nog van de Tibetanen in China, net ais het methodische, wetenschappelijke
geweld met verschrikkelijke trefzekerheid van het Engelse leger in Noord Ierland tegenover de bevolking
van katholieke geloofsovertuiging.
– Het verschijnen van regionale separatismes in België, in Spanje en in Italië, net ais het terug toenemen
van `gevoelens' van patriottische eigenwaan in Japan, de USA, Frankrijk, Korea, of ais dat van de cultus
van het mythische indiaanse in verschillende Midden– en Zuidamerikaanse landen.
Arbeiders, kameraden,
Zoals het waar is dat het kapitalisme alle discriminatie tussen menselijke wezens belichaamt, verspreidt en
versterkt, maakt het ook zijn eigen grafdelver: de arbeidersklasse. Het gaat om de klasse die de
productiemiddelen niet in bezit heeft maar die alles produceert en wiens productieve kracht niet ophoudt te
groeien. De klasse die niemand uitbuit maar die steeds meer uitgebuit wordt. De klasse die geen vaderland
heeft want die, van nature, de enige werkelijke wereldklasse is. Ze is aanwezig in elke uithoek van de
wereld, en op die schaal ook numeriek de sterkste.
Zoals de arbeidersklasse verdeeld is in nationaliteiten, ethnieën, rassen, religieuze gemeenschappen,
geslachten, zo heeft ze daarom niet minder dezelfde eigen belangen die samenvallen in de internationale
eengemaakte strijd tegen de uitbuiters en de onderdrukkers van overal. De eerste stap in de overwinning
van zo een strijd is de vestiging van de multinationale dictatuur van de sovjets. Die zal eindelijk
progressieve genezing mogelijk maken van de sociale verschillen en hiërarchieën die geërfd zijn van
maatschappijen die verdeeld waren en zijn in klassen. De verovering van een totale en duurzame gelijkheid
tussen de mensen en de bevolkingen, is de exclusieve zaak van het authentieke communisme van morgen –
vooral met te verwarren met zijn tragische kapitalistische parodieën die de volksrepublieken waren.
Maar de strijd van de uitgebuiten voor het communisme is al vandaag aan de orde. In een eerste tijd wordt
hij gevoerd op de eenvoudige basis van de onverbiddellijke verdediging van hun levensvoorwaarden en
hun arbeidsvoorwaarden.
Op die manier, vanaf nu, hier zoals elders, met alle nodige en mogelijke middelen (zonder daarom
nochtans te vervallen in de democratische cholera) is het een taak die deel uitmaakt van de strijd voor het
communisme om het hoofd te bieden aan de herhaalde `heroplevingen' van de xenofobe pest.
Bijgevolg roepen wij eerst en vooral de arbeiders en de andere loontrekkenden die niet gediscrimineerd
worden om hun huid, om hun religieuze overtuigingen, omdat ze vrouwen zijn, of behoren tot een
nationaliteit die in de minderheid is en ondergeschikt is, die, met andere woorden, alleen de uitbuiting en
de onderdrukking ondergaan van de arbeid, die roepen we op om blijk te geven van actieve solidariteit met
hun klassebroeders die slachtoffer zijn van de xenofobie en van het chauvinisme van het kapitaal. De strijd
van de eersten tegen hun eigen bourgeoisie is een essentiële voorwaarde, en dikwijls een voorafgaande,
opdat de laatsten niet zouden gevangen worden door nationalistische, communautaire of religieuze

ideologieën of formaties die werken om hen te scheiden van en van op voorhand tegenover de eersten te
stellen.
Tot de geïmmigreerde arbeiders en meer algemeen tot hen die dubbel onderdrukt worden zeggen wij
duidelijk: weiger elke `integratie' op gebied van politiek, vakbonden, taal of andere die voorgesteld worden
door de bourgeoisie en haar staatsorganen. De `integratie van de minderheden' is een wapen om te
`normaliseren'. Het versterkt de verdeling in jullie kamp. Het gaat om de assimilatie, gedwongen of
`vrijwillig' aanvaard, maakt niet uit, om de aanpassing aan de wetten, waarden, regels van hen die jullie
onderdrukken.
Bestrijd hen inmiddels niet in naam van de `tradities', ideologieën en overjaarse zeden, of ook niet door de
staat te smeken het recht op stemrecht, recht op arbeid, recht op leven, wonen, op zekerheid, enz. uit te
breiden of te erkennen. De internationale arbeidersstrijd en arbeiderseenheid zijn het enige verweer tegen
`uitwijzing' en tegen de ongelijkheden waarvoor jullie de gepriviligiëerde doelwitten zijn.

GEEN ENKELE SOLIDARITEIT MET ZIJN
EIGEN BOURGEOISIE.
GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK.
VOOR DE TOTALE REISVRIJHEID VAN DE
ARBEIDERS.
TEGEN ELKE VORM VAN DISCRIMINATIE
VOOR ARBEIDERSZELFVERDEDIGING.

COMMUNISTISCHE BEWEGING
voor de vorming van de communistische wereldpartij

