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JONGEREN

Racisme
ook een vakbondszaak.
‘Van die zakkenvullers in Den Haag heb je niks te verwachten. Pak de buitenlanders
die je huis en je werk inpikken.’ Dat is de Centrumpartij ten voeten uit. De fascisten
rukken op. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de gemeenteraad van Almere z’n
Janmaten. De verkiezingswinst van de CP in Almere laat duidelijk zien dat we niet
meer te maken hebben met kleine groepjes die makkelijk weg te werken zijn.

Krisis

Het gaat om een verschijnsel dat duidelijk massa-aanhang kan krijgen in
bepaalde delen van de bevolking. Het
toenemen van racisme en fascisme is
een direkt gevolg van de krisis. Groeiende werkloosheid en verslechtering
van de levensomstandigheden maken
dat mensen ieder uitzicht op verbetering gaan verliezen. Ze worden gevoelig voor de direkte en snelle oplossingen waarin de CP grossiert. Ze maakt
daarbij handig gebruik van de verdeeldheid, vooroordelen en verschillen
die binnen de arbeidersklasse bestaan: tussen mannen en vrouwen,
jongeren en ouderen, buitenlanders en
Nederlanders. Zolang de arbeidersbeweging er niet in slaagt een geloofwaardig alternatief voor de krisis te
bieden, draagt ze voor deze situatie
een zware verantwoordelijkheid. De
onmacht, maar ook de onwil van vooral de PvdA en de vakbondsleiding om
de eisen van de hele arbeidersklasse
in een helder anti-krisisplan uit te werken en daarvoor te vechten, geeft de
ruimte aan groeperingen als de CP om
te kunnen groeien. Weg met de valse
keuzes van òf werk òf inkomen òf
sociale zekerheid. Dat zogenaamde
realisme heeft tot nu toe niets anders
opgeleverd dan moedeloosheid en
afbraak.

De CP heeft niets te bieden

Het racisme van de CP is een middel
om massa-aanhang te krijgen. Hun
doel gaat natuurlijk veel verder, leder
die opkomt voor zijn of haar belangen
zal de CP tegenover zich vinden. Het
gaat de CP uiteindelijk om de vernietiging van alle progressieve bewegingen, partijen en vakbonden. Niet alleen
de buitenlanders mogen van de CP
verrekken, maar ook de uitkeringsgerechtigden de jongeren, de vrouwen,
de homo’s, kortom: al die groepen die
de zwaarste klapper krijgen.

De huichelaars van VVD en
CDA

Na het bekend worden van de verkiezingsuitslag in Almere stak er van
links tot rechts een storm van verontwaardiging op. VVD en CDA wierpen
zich op als de waakhonden van de
demokratie. Ze verklaarden in de
aanval te willen gaan. De maskers
van Janmaat c.s. moesten afgerukt
worden. Maar wie even verder kijkt
ziet dat de heren en dames van het
CDA en de VVD een stelletje huichelaars zijn. Op het hetzelfde moment
dat ze ach en wee riepen over de CP,
organiseerden ze de grootste miljoenenroof op kosten van de arbeidersklasse in de geschiedenis. Daarbovenop deden ze een grove aanval
op de linkse partijen en met name de
CPN. Hun beschuldiging: de CPN is
even extremistisch en ondemokratisch als de Centrumpartij. Met andere woorden: kom je op voor je eigen
belangen, je bent geen cent beter
dan de racisten; je werkt ze zelfs in
de hand.

Het beschaafde racisme

De huichelachtigheid van VVD en
CDA wordt nog onbeschaamder,
wanneer we ons realiseren dat deze
partijen er alles aan gedaan hebben
om het racisme aan te wakkeren. Het
was het kabinet Van Agt dat de razzia’s op de illegalen begon. VVDvoorzitter Kamminga kwam pal na de
verkiezingsuitslag op de TV verklaren
dat het kabinet plannen had met de
buitenlanders. Het kwam erop neer
dat ze een oprotpremie konden krijgen. En ondertussen mogen de fascisten van de CP rustig doorgaan op
TV en radio hun smerige leugens te
vertellen.

Een strijd op vele fronten

De strijd tegen het racisme is niet
alleen de ontmaskering van de CP.
Het mag zich evenmin beperken tot
het ongedaan maken van de diskriminerende maatregelen van de regering.
Het is eerst en vooral een strijd tegen
de gevolgen van de krisis. De vakbeweging en linkse partijen moeten een
anti-krisisplan opstellen dat gericht is
tegen werkloosheid, tegen woningnood, tegen loondaling en afbraak van
sociale voorzieningen. Maar we hoeven daar niet op te wachten. De arbeidersbeweging kan nu beginnen een
kampagne op te bouwen van antifascistische propaganda in de wijken,
in de scholen, de bedrijven en de instellingen. De vakbeweging kan en
moet daar een essentiële rol in spelen.
Tot nu toe zijn er een aantal dingen
gebeurd. Zo publiceerde de FNV een
nota ‘Samen beter dan apart’. Er hebben op initiatief van de IB-FNV scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden. In
het Spaanse artikel in dit nummer van
Solidariteit wordt aan het FNVsekretariaat voor buitenlandse werknemers een oproep gedaan om initiatieven te nemen naar politieke, sociale en
kulturele organisaties van buitenlanders om gezamenlijk een kampagne te
starten. En de FNV-jongeren hebben
het plan aangekondigd akties te gaan
organiseren. Goeie zaken, maar het
blijft te versnipperd en te algemeen om
werkelijk effekt te sorteren. De antifascistische strijd kan geweldig versterkt worden wanneer de vakbeweging met de linkse partijen en de in het
hele land werkzame anti-fascisme
komitees konkrete initiatieven gaat
uitwerken om de invloed van de CP
terug te dringen.
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