
Doe je boodschappen, gooi je de tank vol, of open
je de nota van het energiebedrijf: je schrikt van
de prijsstijgingen. Het gaat om honderden euros
per maand. De een moet het spaargeld aanspre-
ken, de ander ziet de schulden oplopen, een
derde heeft de deurwaarder aan de deur gehad.
De koele cijfers van het CBS spreken ook boek-
delen. In september lagen de prijzen 14,5%
hoger dan in september vorig jaar en als volgens
Europese regels wordt gerekend dan is dat zelfs
17,1%.

Daar moet wat aan gedaan worden. Het water
staat velen aan de lippen. De maatregelen van de
regering helpen niet genoeg, het is te laat en te
weinig. De vakbondsleden moeten voorop gaan
in de strijd. Het goede voorbeeld wordt gegeven
door sectoren als NS en streekvervoer die in actie
zijn gekomen voor behoud van de koopkracht.
FNV-voorzitter Elzinga en CAO-coördinator Bou-

fangacha spreken al een jaar lang hele strijdbare
woorden, maar we zien nog geen daden. Het blijft
vooral bij bedelen bij de regering en de bedrijven.
De acties van NS en streekvervoer - maar dan op
grotere schaal, door werkenden, uitkeringsge-
rechtigden en gepensioneerden - dat is wat nu
nodig en mogelijk is. Dat is wat strijdbaar vak-
bondswerk nu moet inhouden.

De FNV-top start de campagne ‘Nederland ver-
dient beter’ en zegt een strijdbeweging voor
koopkracht te gaan organiseren. Goed zo. De
eisen zijn prima: automatische prijscompensatie,
een minimumloon van 14 euro per uur, een maxi-
mum aan de energieprijzen, de belasting op winst
verhogen naar 35%, belastingontduiking aanpak-
ken en verhoging van de belasting op inkomen uit
vermogen tot tenminste het zelfde peil als de be-
lasting op inkomen uit werk. Goede eisen, die
duidelijk maken dat de koopkracht op peil moet

blijven en de graaiers moeten
worden aangepakt.

Maar de stap van woorden naar
daden is nog niet gezet. Na een
vol Olympisch Stadion op 26 no-
vember kan het niet bij gebedel
blijven. Beter is het om de straat
op te gaan en te demonstreren -
met je collega’s in gesprek te
gaan over acties en eisen. Grijp
die mogelijkheid en maak zo van
de bond een strijdorganisatie.
Dat kan alleen van onderop.

• Automatische
prijscompensatie Nu!
• CAO’s openbreken!
• Minimaal 14 euro per uur!
• Afschaffing jongerenlonen!
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Die prijsstijgingen komen niet
uit de lucht vallen. Het zijn de
grote monopoliebedrijven - de
oliemaatschappijen voorop -
die met prijsstijgingen hun
kans waarnemen om een gro-
ter deel van de rijkdom in te
pikken. Oxfam berekende dat
het vermogen van miljardairs
in de energie- en voedselsector
elke dag met bijna 600 miljoen
dollar toeneemt.
Tijdens de corona-pandemie
werden er 573 mensen miljar-
dair, waarvan 62 in de voedsel-
sector.

Productiemiddelen in
gemeenschappelijk bezit

Dat is de gewone werking van
het kapitalisme: rijken worden

rijker en armen worden armer.
Dat kan alleen stoppen als de
monopoliebedrijven onteigend
worden en de productiemidde-
len in gemeenschappelijk bezit
komen. Dan wordt niet langer
voor de winsten van weinigen
geproduceerd, maar voor de
behoeftes van velen. Een eco-
nomie in balans met de natuur,
waarin iedereen zijn steentje
kan bijdragen en oorlogen om
invloeds-sferen tot het verle-
den behoren. Dat is het echte
socialisme.

Als de strijd om de koopkracht
wordt gevoerd met socialistisch
perspectief, dan wordt er niet
alleen tegen de gevolgen van
het kapitalisme geknokt, maar
ook tegen de oorzaak.

Monopolies
drijven de
prijzen op

Oorlogs-
buit

zit in de
kas van
Shell

De inflatie is op allerlei ma-
nieren verbonden met de oor-
log in Oekraïne. Het zijn twee
kanten van de medaille van
het kapitalisme. Monopolie-
bedrijven drijven de inflatie
op. En dezelfde monopoliebe-
drijven strijden om invloeds-
sferen, oorlog is de voortzet-
ting van die strijd met mili-
taire middelen.

De oorlog in Oekraïne is een
confrontatie tussen twee im-
perialistische blokken – het
westerse en het Russische –
om invloedssferen. Ze spre-
ken nobele woorden over het
helpen van de Oekraïners,
over democratie en denazifi-
catie, maar de motieven zijn
laag bij de gronds: invloeds-
sferen, gebieden om grond-
stoffen te roven, goedkope
arbeidskrachten uit te buiten,
rendabele investeringen te
doen.

En op het moment dat de
oorlog was begonnen werd
dat weer een argument om
de prijzen sneller op te drij-
ven. De eerste oorlogsbuit
bevindt zich nu in de kassen
van Shell, Gazprom en
Aramco.

• Wapens neer,
lonen omhoog!


