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Inleiding
Je mag de Partij van de Arbeid van België ondertussen een volwassen partij noemen. Ze bestaat immers sinds 1979. Sommige partijen
zijn ouder, andere zijn jonger in jaren. Allemaal zijn ze veranderd sinds
hun oprichting, al dan niet met naamsverandering en veel toeters en
bellen. De PVDA ook, maar dan met iets minder tromgeroffel. Wat zijn de
belangrijkste ontwikkelingen van de Partij van de Arbeid, die pas in 2014
met een kwart miljoen kiezers haar intrede deed in het parlement, maar
die in activisme al lang de onbetwiste nummer één is? Een halve eeuw
eigenzinnig marxisme in vogelvlucht.

“De grootste vorm
van waanzin is deze
wereld te accepteren
zoals hij is, en niet
te strijden voor een
wereld zoals hij zou
moeten zijn.”
Jacques Brel
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1966-1979
Het begin
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De Golden Sixties zijn een en al contradicties. Terwijl de
Cubaanse revolutie net haar overwinning heeft gevierd en (ex-Belgisch)
Congo in 1960 onafhankelijk wordt, moorden de legers van Uncle Sam in
Vietnam, Laos en Cambodja met bommen en napalm miljoenen mensen
uit. Het gaat goed met de business. Maar in Zwartberg (1966) kogelt de
rijkswacht twee mijnwerkers neer die vechten voor het behoud van de
mijn. Overal strijden socialistisch geïnspireerde volksbewegingen tegen
onderdrukking en uitbuiting. En ook de arbeidersklasse roert zich. Het is
de tijd van grote veranderingen en van het afbreken van heilige huisjes.
Marxistisch geïnspireerde studenten verenigen zich onder meer aan de
universiteiten: in Leuven in de Studentenvakbeweging (SVB, 1967) en
in Gent in de Gentse Studentenvakbeweging (GSB, 1968). Nog voor het
Parijse Mei 68 stormt het al in januari 1968 in Leuven. “Walen buiten”,
roepen de rechtse studenten. “Bourgeois buiten”, en “een universiteit in
dienst van het volk”, repliceert SVB, en dat krijgt massaal bijval. Overal
maakt het marxisme opgang. Via Berlijnse studenten en bevrijdingstheologen zoals de Colombiaanse priester Camilo Torres, die in Leuven
studeert, ontdekken de leden van de Studentenvakbeweging de werken
van de grondleggers van het marxisme: Marx, Engels en Lenin worden
verslonden en grondig besproken. Het is een tijd van grote idealen en
van drukke discussies over hoe de wereld echt moet veranderd worden.
De voornemens zijn groot, dat mag blijken: België moet op de schop, het
kapitalisme moet verdwijnen en het socialisme zal weldra heersen op
aard. In 1968 klinkt dat niet overdreven, in die roerige wereld vol verandering.
Vandaag is het bon ton geworden om het aspect maatschappelijke
strijd chirurgisch uit Mei 68 te amputeren. Men laat de zoektocht van
toen naar het veranderen van de samenleving en naar het verbannen
van oorlog, uitbuiting en onrecht verdwijnen, en men reduceert alles
tot een persoonlijke queeste naar het allerindividueelste geluk. Niets
is minder waar. In Leuven komen studenten op straat tegen het voornamelijk Franstalige, katholieke establishment. Maar zij protesteren
ook tegen de Vlaamse bourgeois en tegen het elitaire karakter van de
Vlaamse universiteiten, waar je bijna geen arbeiderskinderen aantreft.
Zij vragen geen flower power, maar een echte democratisering van het
hoger onderwijs. Vrouwen organiseren zich om zelf te kunnen beschikken over hun toekomst, over hun keuzes in de patriarchale maatschappij
van Kerk, Kinderen en Keuken. Zij eisen het recht op abortus op. Meer
nog, zij willen ook gelijk loon voor gelijk werk. In 1966 – twee jaar voor
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Op zaterdag 2 november 1968
trekken duizenden stakende
Ford-arbeiders door Hasselt
onder de slogan ‘de mens eerst’.

Mijnwerkersmacht is in januari
1970 één van de twee stakingscomités bij het begin van de9
grote mijnstaking in Limburg.

Mei 68 – kregen de drieduizend vrouwen van FN Herstal al internationale
aandacht toen ze gelijk loon voor gelijk werk eisten in een acht weken
lange staking. Democratische jonge juristen eisen niet dat alles moet
kunnen. Zij klagen – lang voor de witte beweging1– aan dat blijkbaar
alles kan en mag voor een bepaalde laag in de bevolking. Zij hebben
kritiek op een klassenjustitie waarbij de rijke steeds opnieuw wegkomt
en de kleine man verdwaalt in het woud van het apparaat. In verschillende volkswijken stampen jonge advocaten toegankelijke wetswinkels
uit de grond. Geneeskundestudenten eisen geen ‘experimenten met
drugs’. Zij nemen de drieminutengeneeskunde op de korrel, het routineus voorschrijven van pillen door heel wat elitaire ‘centendoktoors’,
vaak gesponsord door de farmaceutische industrie. De vredesbeweging
richt haar pijlen op de imperialistische interventie van de Verenigde
Staten in Indochina. De antiracistische beweging groeit, in solidariteit
met de burgerrechtenbeweging van de zwarten in de Verenigde Staten.
Midden in de stroom van solidariteit met de bevrijdingsbewegingen
in Azië, Afrika en Latijns-Amerika groeit het idee “Arbeiders, studenten: één front”. In oktober 1968 trekken studenten naar de staking van
Ford Genk, en in maart 1969 naar de textielstakingen in Gent. De echte
keuze komt een jaar later, in januari 1970, wanneer 25.000 mijnwerkers
een spontane staking van zes weken beginnen. Tegenover de nationalistische invloed van de Volksunie in de kolenmijnen wordt Mijnwerkersmacht opgericht, een stakerscomité waar jonge mijnwerkers, sociaal voelende studenten en leden van de Studentenvakbeweging elkaar
vinden. In april van datzelfde jaar gaan de scheepsbouwers van Cockerill
Yards in staking. Uit die ontmoetingen en uit de studie van Lenins boek
Wat te doen? krijgt de idee vorm om een nieuwe arbeiderspartij op te
richten: niet louter een strijdcomité of een autonoom arbeiderscomité,
maar een nieuwe communistische partij.
Ook hier wordt de daad bij het woord gevoegd en linkse studenten
beslissen om een carrière als arts, psycholoog of leraar op te geven en
zelf als arbeider aan de slag te gaan in tientallen bedrijven. Aanvankelijk worden ze bekeken als vreemde vogels, maar er is tegelijkertijd ook
vraag naar hun kwaliteiten, en stap voor stap bouwen ze verder aan de
nieuwe arbeiderspartij. Zo leggen ze de basis voor de latere aanwezigheid van de PVDA in de grootste bedrijven van het land.
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1 De witte beweging ontstond naar aanleiding van de zaak-Dutroux in 1996. Dutroux was de spilfiguur in de zaak van
de ontvoerde, seksueel misbruikte en vermoorde kinderen. Na zijn arrestatie kwamen betogers op straat voor een
beter werkend gerecht en voor een betere bescherming van kinderen..

Affiche voor betoging en verkiezingsmeeting van Alle Macht
aan de Arbeiders (Amada) op 2 maart 1974.
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Op 5 oktober 1970 verschijnt het eerste nummer van het blad Alle
macht aan de arbeiders (Amada), als driewekelijks blad voor de prijs van
10 Belgische frank. De nieuwe partij in opbouw krijgt dezelfde naam. In de
Hobokense arbeiderswijken groeit het idee van een Geneeskunde voor
het Volk, dat op 1 januari 1971 echt van start gaat. In dienst van het volk:
idealen worden werkelijkheid. Na Hoboken volgen Genk (1974), Lommel
(1975), Zelzate (1977), Herstal (1979) en nog later zes andere praktijken.
Gratis geneeskunde, dat was toen nog taboe voor het establishment, en
de oerconservatieve Orde der Geneesheren start een lange strijd tegen
Geneeskunde voor het Volk. Wanneer de Orde de meubels van de jonge
dokters in beslag wil laten nemen, worden telkens honderden patiënten
gemobiliseerd die het opnemen voor hun vernieuwende volksdokters.
Zeker is dat de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk zorgen
voor een grote uitstraling van Amada. ‘Steunen op het volk’, zo klinkt het
devies van de jonge hemelbestormers en dat zijn geen loze woorden.
In 1974 houdt de partij een grote steuncampagne om een weekblad te
kunnen financieren, en meteen ook een campagne voor een eigen drukkerij. Er wordt omgerekend 100.000 euro ingezameld. De nieuwe partij
in oprichting heeft van bij het begin nationale ambities. Er zijn verschillende discussies om eenheid te maken met marxisten die zijn voortgekomen uit de studentenbeweging in Wallonië en Brussel, maar die springen
allemaal af omdat ze een andere interpretatie geven aan het marxisme.
Na talloze pogingen tot eenheid beslist het piepjonge Amada later (in
de periode 1975-76) om zelf actief te worden in het zuiden van het land.
Dat gebeurt onder de naam Tout le Pouvoir aux Ouvriers, afgekort TPO.
In Frankrijk gaan in het voorjaar van 1968 tien miljoen arbeiders in
staking, zij scharen zich aan de kant van de contesterende studenten.
De beweging eindigt met het compromis van Grenelle, met een loonsverhoging van 10 procent, de verhoging van het minimumloon (SMIC)
met 35 procent, de vermindering van de arbeidstijd (44 uren) en met de
erkenning van de syndicale rechten in de bedrijven. In de scholen komen
er leerlingenraden en ook ouderraden. In ons land stormt het niet zo
hard, maar waait de geest van Mei 68 in het begin van de jaren zeventig
ook door de bedrijven. Van 1970 tot 1973 breken bijna 700 stakingen
uit, de meeste spontaan en niet erkend door de vakbonden. De meest
bekende zijn die in Ford Genk (1970), Forges de Clabecq (1970), Citroën
Vorst (1970) en Vieille Montagne in Balen (1971). Bij de scheepswerven
van Boel-Temse, bij Tessenderlo Chemie en Glaverbel in Gilly worden de
stakingen wel georganiseerd door de vakbonden.
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Solidariteitsbetoging met
de Amada-dokters die vervolgd
worden door de Orde van
Geneesheren, 1972.

Tweehonderd textielarbeidsters van MAC in Zolder
gaan in staking (1975).
Begin jaren ’70 breken13
700 stakingen uit.

Het jonge Amada is in deze periode ook al actief in de verdediging
van de democratische rechten: het komt op voor menswaardige woningen voor de nieuwe migranten die in barakken worden ondergebracht,
voor de regularisatie van vluchtelingen en tegen de invoering van een
beroepsleger. Tienduizenden scholieren en studenten komen in januari
1973 op straat tegen de plannen voor een beroepsleger. Ook een antistakingswet van de sociaaldemocratische minister Vranckx wordt dankzij
een brede campagne tegengehouden. De wet was gericht tegen actiecomités en stakingsposten bij niet erkende stakingen.
Het is een tijdperk vol verandering. In de Verenigde Staten groeit
de beweging tegen racisme en discriminatie en voert de Black Panther
Party strijd tegen de onderdrukking van de zwarte bevolking. Overal ter
wereld groeit de beweging om over de eigen rijkdommen te kunnen
beschikken. Van Algerije (1962) tot Angola (1975), met als hoogtepunt
de bevrijding van Vietnam in 1975, waar de Amerikaanse bezetter na
1,5 miljoen Vietnamese doden op de knieën wordt gedwongen door
een vastberaden volk. Die bevrijdingsstrijd van een klein volk tegen de
grootste militaire en economische macht van de wereld beheerst jarenlang het nieuws en maakt ook in ons land een grote indruk. In Portugal
spelen de communisten een belangrijke rol in de Anjerrevolutie (1974)
die het fascisme omverwerpt, en in Griekenland maakt de volksbeweging datzelfde jaar een einde aan het extreemrechtse kolonelsregime.
Het is de tijd van partij kiezen. Afzijdigheid wordt niet gewaardeerd.
Als in april 1973 duizenden dokwerkers in Gent en Antwerpen het
werk neerleggen, is het ‘koekenbak’ in de Belgische havens. De staking
zal acht weken duren. De dokwerkers krijgen geen stakersgeld, hun
gezinnen worden uitgehongerd. Het stakerscomité organiseert de hulp
aan de behoeftige gezinnen. Aan de vrouwen van de dokwerkers wordt
gevraagd hun mannen te steunen. Ze trekken de kop van een verboden
betoging om stakersgeld te eisen. Ze richten het Dokwerkers-Vrouwencomité op, dat zal toetreden tot Amada. De staking ontketent een grote
golf van solidariteit. Winkeliers bezorgen voedsel, artiesten organiseren
benefiets, op veel plaatsen en aan veel bedrijfspoorten zijn er geldinzamelingen. In de nasleep van de dokstaking worden zeventien dokwerkers en Amada-militanten in ‘het dokproces’ tot zware straffen veroordeeld, op basis van een nepdossier. Later zullen die straffen in beroep
gemilderd worden.
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Grote solidariteitsmeeting
op het Sint-Jansplein met
de Antwerpse dokstaking,
april 1973.

Groenteverkoop aan
dokwerkers, door
het Vrouwenkomitee van
Amada, als verzet tegen
index-vervalsing (1976).
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De dokstaking is een harde leerschool voor de jonge partij vol idealen, die in opbouw is. Het is een vuurdoop. Statuten en een nationale
leiding moeten de jonge organisatie omsmeden tot een efficiënte partij
en tot een partij waar de arbeiders zich thuis voelen, ver van het rommelige van een studentenorganisatie. Dat is geen gemakkelijke opdracht.
Want het vrijblijvende uit het studentenverleden wordt vervangen door
hoge eisen en dat betekent dat de kern al bij al klein blijft. Ook politiek zijn de kinderziektes nog niet overwonnen: in ellenlange pamfletten worden algemene waarheden over het socialisme uitgestort over
de hoofden van de mensen, en dat is vaak erg wereldvreemd. In 1976
beslist Amada om een en ander bij te sturen en het eigen sektarisme en
dogmatisme zelfkritisch te bekijken. De jonge partij wil concrete zaken
realiseren, geduldig zijn, het positieve ondersteunen, in functie van de
meerderheid denken en een brede waaier van activiteiten en fronten
opbouwen rond concrete actiepunten. Het zijn allemaal aandachtspunten die op het Vernieuwingscongres van 2008 opnieuw zullen worden
opgeraapt.
Ook syndicaal wordt de aanpak veranderd. De partij was opgegroeid
in een periode van spontane stakingen en trok daaruit het verkeerde
besluit dat met de traditionele vakbonden niets aan te vangen viel. Strijdbare arbeidersleiders, zoals vakbondsafgevaardigden van de Boelwerf in
Temse en anderen, wezen de jonge partij op die fout, en de partij besloot
voortaan het strijdsyndicalisme in de bestaande vakbonden te ondersteunen. In 1976 wordt nationaal de solidariteit georganiseerd voor de
heropname van ABVV-afgevaardigde Miel De Bruyne in het Antwerpse
petroleumbedrijf SIBP. Wanneer 250 arbeiders en bedienden in 1978 de
olieraffinaderij RBP in de Antwerpse haven bezetten, kunnen ze rekenen
op de volle steun van Amada. De bezetters vechten elf maanden lang
voor het openhouden van hun bedrijf en slagen daar uiteindelijk ook in.
In Wallonië speelt TPO in 1978 een belangrijke rol in de staking tegen
de afdanking – door de socialistische directie (gesteund door toenmalig PS-voorzitter door André Cools) – van vakbondsafgevaardigde Louis
Dujardin bij de intercommunale elektriciteitsmaatschappij ALE.
Als op 3 januari 1976 door een verwoestende noordwesterstorm
de Scheldedijken van de Vliet breken, komt Ruisbroek volledig blank te
staan. De bewoners zijn razend en verwijten koning Boudewijn “dat er
wel 30 miljard is voor vliegtuigen die boven onze kop razen, maar geen
geld voor de versterking van de dijken”. Tientallen jongeren van Amada
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Betoging tegen discriminatie en tegen de uitwijzing
van buitenlandse arbeiders,
op initiatief van Amada en
UCMLB, augustus 1974.

Op oproep van de
Verenigde Aktiegroep
Kernstop zeggen 22.000
betogers: ‘DOEL-bewust
stoppen’, juni 1979.
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helpen de bewoners bij het ruimen van het puin. Ook dat is ‘het volk
dienen’. Toch blijft de partij al bij al een heel kleine groep. Aanvankelijk vond Amada de verkiezingen niet meer dan een ‘electoraal carnaval’, maar vanaf 1974 stapt de partij mee in de verkiezingsarena. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 haalt Amada 2,2 procent in
Antwerpen en 1,8 procent in Genk. Uitschieter is de arbeidersgemeente
Hoboken, met 10 procent van de stemmen, en dat levert meteen twee
gemeenteraadsleden op. Maar dat blijft een uitzondering. Nationaal
weet de partij nog niet door te breken. Bij de Kamerverkiezingen van
1977 haalt Amada 0,4 procent, en het jaar nadien, in 1978, is dat 0,8
procent. Maar dat kan het enthousiasme en de inzet van de jonge partij
niet temperen. Want ze weet dat het niet gemakkelijk is om in het totaal
verzuilde politieke landschap een nieuwe partij uit de grond te stampen.
Amada is niet alleen bezig met fabriekswerkingen en internationale
solidariteit, maar is ook actief op heel wat andere terreinen. In Hoboken
wordt een brede actie op touw gezet tegen de loodvervuiling van Metallurgie Hoboken, ‘de Zilver’. Als blijkt dat schoolkinderen een te hoge
hoeveelheid lood in hun bloed hebben, komt er in april 1978 een breed
actiecomité tegen de loodvergiftiging. Daarin werken Geneeskunde
voor het Volk en Amada samen met ouders van kinderen uit de school
in Moretusburg, arbeiders van de Metallurgie, de Jongsocialisten, de
vier KWB-afdelingen van Hoboken, de Wereldwinkel en de plaatselijke
jeugdhuizen. Geneeskunde voor het Volk is jarenlang op die nagel van
schadelijke milieuvervuiling blijven kloppen, tot de grond van de wijk
Moretusburg uiteindelijk afgegraven en gesaneerd werd, op kosten van
Union Minière. Ook op andere terreinen is Amada een voorloper van de
strijd voor een gezond leefmilieu en een sociale en ecologische urbanisatie2. Wanneer het gemeentebestuur van Deurne in de lente van 1979
beslist om twaalf hoogbouwblokken neer te poten op een groene ruimte
in de Arenawijk, bezetten honderden buurtbewoners maandenlang de
Arenaweide. Ze maken een actiekrantje: ’t Arenake en Radio Arena is
een voor de politie ongrijpbaar propagandamiddel: elke dag wordt de
zender verplaatst. Bijna elke avond zijn er debatten, optredens en lezingen, en de jonge Amada-militanten zijn erg actief in de ondersteuning en
organisatie ervan. Op de weide staan op 13 november 1979, de dag van
de gewelddadige ontruiming, maar liefst 180 tenten opgeslagen.

2 Urbanisatie: inrichting, organisatie en planning van steden.
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Vrouwen vatten post voor de poort
van Metallurgie Hoboken tegen
de loodvergiftiging, april 1978.
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1979-1989

De neoliberale
jaren
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Na bijna tien jaar opbouwwerk wordt op 4 november 1979
in het Rogiercentrum in Brussel de PVDA officieel opgericht als nationale
partij. Er zijn 4000 aanwezigen. De afgevaardigden hebben in voorafgaande zittingen een uitgewerkt programma goedgekeurd. Dat bestaat
uit twee luiken: een over het socialisme en een met het minimumprogramma voor sociale vooruitgang, democratie, vrede en nationale onafhankelijkheid. Daarin pleit de nieuwe partij onder meer voor de nationalisering van de sleutelsectoren. De bedoeling is een reële politieke
kracht te worden en het dogmatisme en sektarisme uit de kinderjaren
achter zich te laten. Amada vervelt van een slagzin naar een politieke
partij die steun zoekt bij alle strijdbewegingen en positieve aspiraties3
in de wereld van de arbeid en bij de progressieven. Er wordt besloten
een weekblad te maken in de twee talen. Het blad heet niet langer
Alle Macht aan de Arbeiders maar Konkreet en zal vanaf 1982 bekend
worden onder de naam Solidair. Op het Stichtingscongres worden ook
nieuwe statuten goedgekeurd die de structuur van de partij vastleggen:
verkozen provinciale leidingen en een verkozen nationale leiding.
De oliecrisis van 1973 brengt een overproductiecrisis aan het licht
en veroorzaakt een economische terugval in de wereld. In het Verenigd
Koninkrijk (1979), de Verenigde Staten (1981) en West-Duitsland (1982)
komen conservatieve regeringen aan de macht. Margaret Thatcher
en Ronald Reagan voeren de agressieve economische politiek van de
Chicago School (Milton Friedman) door, het neoliberalisme. In de decennia voordien zijn nog loonsverhogingen afgedwongen maar nu verweert
de arbeidersbeweging zich tegen de afbraak van rechten en verworvenheden: flexibiliteit, besnoeiingen in de sociale zekerheid, rationaliseringen, sluitingen en toenemende werkloosheid. Al is dat niet altijd zo: in
1984 is Duitsland in de greep van een grote staking in de metaalbedrijven. De Duitse metallo’s eisen de 35-urenweek en winnen hun strijd.
De crisis slaat overal ter wereld toe en de wereld van de arbeid
wordt in het defensief gedrongen. Een deel van de beweging van 1968
hangt zijn engagement aan de haak en ambieert zoals Manuel Barroso4
voortaan een succesvolle carrière binnen het systeem. Verschillende
maoïstische5 partijen die uit de nieuwe lente van 1968 zijn ontsproten, staan nu op de rand van het verdwijnen. Nieuwe theorieën maken
opgang, zoals ‘het afscheid van de arbeidersklasse’. De jonge leiding
van de PVDA wil niet op dat hellend vlak terechtkomen en organiseert in
1983 een tweede congres. Zowel ideologisch als organisatorisch beves-
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3 Aspiratie: verzuchting, streven.
4 Manuel Barroso: een Portugees politicus, voorzitter van de Europese Commissie van 2004 tot 2014.
5 Maoïstisch: verwijst naar Mao Zedong, voorzitter van de Chinese Communistische Partij en president van China.
Het maoïsme is een politieke beweging die zich beroept op het gedachtegoed van Mao Zedong en zijn acties. In
Frankrijk en West-Europa bereikt deze beweging haar hoogtepunt rond 1968.

Na bijna tien jaar opbouwwerk
ontpopt Amada tot PVDA.
Zitting van het Stichtingscongres,
november 1979.

Volkszanger Wannes Van de Velde
op het stichtingsfeest van de PVDA,
4 november 1979.

tigt de partij daar haar uitgangspunten en consolideert zo de kern van
de organisatie. Maar de aandacht gaat eenzijdig naar dat gevaar en veel
minder naar het veranderende tijdsklimaat waarin overal in Europa en de
VS de populariteit voor de hemelbestormers van Mei 68 fel is bekoeld.
De bijsturing die in 1976 was gestart om de partij echt open te trekken,
om concrete zaken te realiseren, geduldig te zijn, het positieve te ondersteunen, in functie van de meerderheid te denken en een brede waaier
van activiteiten op te bouwen rond concrete actiepunten, verdwijnt naar
de achtergrond. Die bijsturing wordt veel te vroeg stopgezet, zo zal pas
een kwarteeuw later, in 1999, blijken. Bovendien zegt de partij uitdrukkelijk dat ze in de gegeven omstandigheden niet anders kan dan een
‘kaderpartij’ zijn, en dus geen brede actieve ledenpartij. Aan de kaderleden en militanten worden hoge eisen gesteld. Naast de haast dagelijkse
militante activiteit en inzet in vrijwel elke sociale strijd gaan ook veel tijd
en energie naar studie en daardoor is de ruggengraat van de partij heel
solide. Maar de strenge lidmaatschapsvoorwaarden duwen veel mensen
weg en sympathisanten van de partij worden gestationeerd in de Vriendenkring. Hoe goedbedoeld het allemaal ook is, de PVDA blijft lijden aan
sektarisme.
En dat is ook politiek zo. Tijdens de Koude Oorlog heeft de wereld
vaak op het randje van een grootschalig conflict gestaan. In de jaren
1980 beheerst één thema de agenda: de nucleaire wapenwedloop
tussen de VS en de Sovjet-Unie. De oorlogsdreiging wordt wel erg tastbaar wanneer de VS Tomahawk- en Pershing II-raketten op Belgische
bodem plaatst. Tijdens de ‘antirakettenbetoging’ van zondag 23 oktober
1983 brengen de vredesorganisaties maar liefst 400.000 manifestanten
op de been in Brussel voor de grootste betoging ooit. De vredesactivisten vrezen dat de nucleaire winter gevaarlijk dichtbij komt. De PVDA
heeft al vanaf haar ontstaan kritiek op talrijke verschijnselen van verzieking van het socialisme in de Sovjet-Unie en leunt veel dichter aan bij
China. Ook al is ze altijd onafhankelijk gebleven van China, de jonge
partij neemt wel klakkeloos standpunten van de Chinezen over. Dat
heeft de PVDA-militanten trouwens heel lang de bijnaam ‘Amadezen’
bezorgd. Een van die problematische Chinese stellingen is de zogenaamde ‘driewereldentheorie’6, die de Sovjet-Unie als gevaarlijkste
supermacht aanduidt. Het is een foute analyse en een theorie die de
PVDA erg veel schade toebrengt. Het leidt tot een erg sectaire houding,
waarbij ze mensen van de Kommunistische Partij (KP), progressieven en
bevrijdingsbewegingen veroordeelt enkel en alleen op basis van hun
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6 Volgens de driewereldentheorie vormen de twee grootmachten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de eerste
wereld, met de Sovjet-Unie als gevaarlijkste supermacht. Alle andere kapitalistische landen behoren tot de tweede
wereld. De derde wereld bestaat uit alle landen die door de eerste of de tweede wereld gedomineerd worden, of
die zich ervan hebben weten te bevrijden.

Betoging ‘Abortus uit het strafrecht,
de vrouw beslist’, Brussel, maart 1979.

Op 23 oktober 1983 komen meer dan
300.000 betogers op straat tegen
de kernraketten.

positie ten aanzien van de Sovjet-Unie. Het zal nog vele jaren duren voor
de partij die foute houding herziet.
Maar ondertussen zijn er ook die andere uitgangspunten die een
stuwende kracht blijven voor de jonge partij. ‘Dien het volk; durf te strijden, durf te winnen; militanten moeten als vissen in het water zijn; de
kennis komt uit de praktijk’: mooie zinnen over fraaie idealen die ook in
de praktijk worden toegepast. Niet alleen bij de oprichting van nieuwe
groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, maar ook bij de
oprichting van een nationale hoofdzetel van de partij. In 1984 wordt het
voormalige hoofdkwartier van platenfabriek His Master’s Voice (bekend
van de hond die voor de luidspreker van een grammofoon zit) in Brussel gekocht, en dat gebeurt uiteraard met een grote steuncampagne die
omgerekend niet minder dan 340.000 euro opbrengt. Het gebouw wordt
ingericht dankzij vrijwilligerswerk van honderden arbeiders en jongeren. Dat engagement en dat vrijwilligerswerk zijn van bij het begin een
steunpilaar geweest voor de partij, die niet gesubsidieerd wordt door de
overheid of door machtige lobbygroepen. Het houdt de partij gezond en
onafhankelijk. Er zijn nogal wat mensen die terecht of onterecht problemen hebben met bepaalde politieke opstellingen van de jonge partij,
maar die tegelijkertijd geen moeite hebben om hun waardering te laten
merken voor zoveel welgemeende inzet en vrijwillig engagement.
België telt in de jaren 1980 maar liefst tien regeringen: negen daarvan onder leiding van Wilfried Martens en een met Mark Eyskens als
premier. “Het einde van de tunnel is nabij”, beloven Martens en Eyskens,
terwijl ze het ene saneringsplan na het andere opleggen, met onder
meer drie indexsprongen in 1982-1984. Van april tot september 1981
staken 2000 Boel-arbeiders in Temse in gemeenschappelijk vakbondsfront gedurende vijf en een halve maand tegen 128 afdankingen. De
staking wordt geleid door een stakerscomité van 50 mensen, aangevoerd door de hoofddelegees Jan Cap (ACV) en José De Staelen (ABVV).
ODe scheepswerven Cockerill Yards – een van de eerste bastions
van de PVDA – gaan in 1982 dicht. De Waalse staalnijverheid kent een
forse herstructurering en begin 1982 trekken massale betogingen van
woedende staalarbeiders door Brussel. Het is een periode van grote
strijdbewegingen, met in april 1982 de grote Jongerenmars voor Werk
en in 1983 de septemberstaking bij het spoor en de openbare diensten.
De terreur van de Bende van Nijvel en de bomaanslagen van de CCC7
7 De Cellules Communistes Combattantes pleegden in 1984 en 1985 veertien terroristische aanslagen in België,
waarbij twee brandweerlieden omkwamen en 28 mensen gewond raakten.
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Een half miljoen solidariteitspamfletten,
100.000 euro steun en 62 steunmeetings
met de Britse mijnwerkers.

In de wintervakantie van 1984 trekt
de PVDA met een vrachtwagen vol
steungoederen naar de mijnwerkers in Kent.
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zorgen voor een klimaat van angst, dat gebruikt wordt om de rijkswacht
te versterken en het sociaal verzet in diskrediet te brengen. Toch komen
in 1986 200.000 mensen in Brussel op straat tegen het besparingsplan
van Martens-Gol, het Sint-Annaplan. De PVDA wordt bekend onder de
slogan ‘Doe de rijken de crisis betalen’. Op 1 mei 1985 wordt Jan Cap, de
charismatische hoofddelegee van de scheepsbouwers van Boel Temse,
lid van de partij.
Van maart 1984 tot mei 1985 staken 140.000 mijnwerkers in
Groot-Brittannië tegen de door Thatcher geplande mijnsluitingen. Overal
in het land engageren partijleden zich in de actieve solidariteit met een
half miljoen solidariteitspamfletten, 62 steunmeetings, omgerekend
100.000 euro steun en 29 steunbezoeken naar Groot-Brittannië. En de
partijleden, dat zijn mensen met een gouden hart. In de paasvakantie van
1985 vangt de Limburgse partijafdeling een twintigtal kinderen van Britse
mijnwerkers op, gastvrij ontvangen bij Genkse families. La mia casa è la
tua casa, zo zeggen ze daar, ‘mijn huis is jouw huis’. Even later, tussen
1986 en 1989, sluiten, ondanks een voorbeeldig verzet van de mijnwerkers, ook de laatste Limburgse steenkoolmijnen waar ‘het zwarte goud’
wordt gedolven, de belangrijkste economische bron in Limburg. Aan
het piket van Waterschei wordt een nieuw symbool van strijdbare vakbondseenheid geboren: de rood-groene sjaaltjes. Er worden er duizenden van gemaakt, tot de naaimachine letterlijk in brand vliegt. Door
haar syndicale inplanting neemt de invloed van de PVDA in de bewegingen toe, tot grote ergernis van het establishment. “Het fenomeen van
extreemlinkse opruiers stelt zich in nagenoeg alle industriële mastodonten,” zo klinkt het die dagen in Het Belang van Limburg. In het Zuiden
kent de bevrijdingsstrijd belangrijke impulsen in Nicaragua, El Salvador,
Zuid-Afrika en Palestina. De partij steunt een brede solidariteitscampagne met Sandinistisch Nicaragua en met het FMLN8 in El Salvador,
waar dokter Michaël De Witte in 1987 om het leven zal komen. In ZuidAfrika wordt het ANC9 van Nelson Mandela gesteund in zijn strijd tegen
het apartheidsregime en in Palestina de PLO10 van Yasser Arafat. In 19881989 wordt dokter Jan Cools 13 maanden gegijzeld in Libanon. Als spruit
van Geneeskunde voor het Volk wordt Geneeskunde voor de Derde
Wereld opgericht. Zo rolt de PVDA van de ene sociale actie in de andere,
gewaardeerd door degenen die het aanbelangt, onder vuur genomen
door de meeste politieke en sociale opponenten.

8 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Nationaal Bevrijdingsfront Farabundo Martí.
9 African National Congress.
10 Palestine Liberation Organization, Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.
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Rode Jeugd solidair met ACODonderwijs tegen de stedelijke
besparingen, Antwerpen, mei 1984.

De mijnwerkers van Waterschei trekken
in betoging naar Genk, september 1984.
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In 1988 zitten opnieuw honderden afgevaardigden van de PVDA
samen voor het derde congres, of het ‘Syndicaal Congres’. Daar wordt
de balans opgemaakt van de strijdbewegingen in de jaren 1980. Er wordt
een warm pleidooi gehouden voor strijdsyndicalisme in het kader van
respect voor en eenheid met de vakbonden. Maar ook de internationalisering van de economie, de opkomst van de nieuwe technologieën en
de nieuwe samenstelling van de arbeidersklasse komen aan bod.
Ondanks de dogmatische en sektarische kantjes is de PVDA toch
altijd een partij van de arbeidersklasse geweest. Maar ze slaagt er maar
niet in om de invloed in de arbeidersbeweging ook electoraal te verzilveren. Er worden grote campagnes op touw gezet om een vertegenwoordiger in het parlement te verkiezen, maar dat lukt niet. In 1985 verdwijnen
de laatste twee communisten van de KP uit het parlement, maar de PVDA
blijft in het arrondissement Antwerpen op 2,8 procent van de stemmen
steken en haalt nationaal nog steeds dezelfde 0,7 procent als tien jaar
voordien. Op een eerste parlementszetel zal de partij nog bijna dertig
jaar moeten wachten.
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Dokter Harrie wordt gearresteerd in
Genk. Buren en patiënten houden
de kinderen tegen, februari 1985.

Een mensenketting verhindert dat de
meubels van dokter Harrie in beslag
worden genomen, Genk, februari 1985.

Betoging tegen de toenemende
VS-agressie in Centraal-Amerika,
in steun aan de Sandinistische
revolutie, juni 1985.

Dokter Jan Cools (achteraan links) actief
in een Palestijns vluchtelingenkamp, 1988.
Later
32 zal hij gegijzeld worden in Libanon,
en pas na 13 maanden vrijkomen.

1989-1999

Een wereld
in volle
verandering

Op 23 maart 1988 wordt in Cuito Cuanavale, in Angola, de beslissende slag tegen de apartheid uitgevochten, met Angola (MPLA11) en
Namibië (SWAPO12) als overwinnaars, bijgestaan door tienduizenden
Cubaanse vrijwilligers. Nelson Mandela zegt dat de slag “het keerpunt
was voor de bevrijding van ons continent en mijn volk uit de gesel van de
apartheid”. Door deze nederlaag van de racisten en hun mentoren van
de VS kreeg de Zuid-Afrikaanse bezetting van Namibië een fatale klap.
De nederlaag versnelde ook het begin van de onderhandelingen met
het ANC, die kort nadien het racistische Zuid-Afrikaanse regime zouden
slopen.
Het is in die jaren duidelijk: de wereld is in volle verandering. Vanaf
1987 stelt de partij haar beoordeling over de Sovjet-Unie in vraag. De
theorie over ‘de meest gevaarlijke supermacht’ klopt niet: de Sovjetlegers moeten zich terugtrekken uit Afghanistan, het regime in Moskou
zakt als een pudding in elkaar. In 1989 valt de Berlijnse Muur. Ook in de
andere Oost-Europese landen wordt het zieke socialisme omvergeworpen en komt een nietsontziend kapitalisme in de plaats. Het verval van
het socialisme in de Sovjet-Unie en het oosten van Europa gaat gepaard
met euforiegekraai voor het kapitalisme en hysterisch anticommunisme. “De geschiedenis is ten einde – het liberalisme heeft voorgoed
overwonnen,” zegt Fukuyama. De grootste communistische partij van
West-Europa, de Italiaanse PCI, vormt zich om tot een sociaaldemocratische partij. Vanaf 1997 zal ze mee de Italiaanse regering leiden, maar
dan ondertussen wel doordrongen van het neoliberalisme. In ons land
zijn sommige commentatoren van mening dat ook de geschiedenis van
de PVDA maar tot een einde moet komen en staat de partij zwaar onder
druk.
Op haar vierde congres in 1991 maakt de partij een eerste analyse
over het verval van de Sovjet-Unie en over de nieuwe wereldorde die
ondertussen is ontstaan. De partij staat dan voor twee opdrachten: ze
moet haar eigen analyse over de Sovjet-Unie herzien, een analyse die erg
door China beïnvloed is geweest maar intussen manifest onjuist blijkt, en
tegelijk moet ze analyseren welk regime er in de plaats gekomen is en
wat dat betekent voor de emancipatie in de wereld. Vooral in de periode
nadien zal de partij vereenzelvigd worden met het haast kritiekloos en
zonder nuance verdedigen van de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Men
kan niet om de realisaties van de Sovjet-Unie heen wat betreft onderwijs,
gezondheid, wetenschap en cultuur, noch om haar doorslaggevende rol
in het verslaan van nazi-Duitsland. Maar het is duidelijk dat er niet alleen
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11 Movimento Popular de Libertação de Angola, Volksbevrijdingsbeweging van Angola.
12 South West Africa People’s Organization, Volksorganisatie van Zuid-West Afrika.

Zes Zuid-Afrikaanse jongeren
krijgen de doodstraf in
het Sharpeville-Six-proces.
Ontmoeting met de familie,
februari 1988.

Massale betoging in Brussel
tegen de eerste Golfoorlog
tegen Irak, 1991.
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grote problemen van bureaucratie bestonden, maar ook van machtsmisbruik, van economische stagnatie en van misdadig optreden ten aanzien
van echte of vermeende tegenstanders van het regime. In de tweede
helft van de twintigste eeuw verziekt het socialisme in de Sovjet-Unie
nog verder, verzandt het steeds meer in bureaucratie en formalisme,
tot het in de ‘fluwelen contrarevolutie’ van 1989 tot 1991 omver wordt
geworpen.
In 1991 hoopt het kapitalisme dat de omverwerping van het zieke
socialisme enig soelaas zal brengen in de aanslepende crisis, maar die
hoop zal ijdel blijken. Het Warschaupact wordt ontbonden en de Navo
versterkt zich en start een reeks nieuwe agressieoorlogen, te beginnen
in Irak (1991). De PVDA steunt volop de vredesbeweging en in januari
komen tienduizenden mensen op straat in Brussel. Joegoslavië wordt
verscheurd door ultranationalistische krachten en in Oost-Europa schieten neofascistische organisaties als paddenstoelen uit de grond. Het
racistisch geweld neemt toe, met pogroms tegen vluchtelingen, onder
andere in Rostock. In Frankrijk gaat het Front National vooruit, in Italië de
MSI13 en in ons land haalt het Vlaams Blok op Zwarte Zondag, 24 november 1991, een recordaantal stemmen. Er volgt een grote scholierenstaking tegen racisme, waarin ook de jongerenbeweging van de partij,
Rode Jeugd, heel actief is. Progressieven onder wie ook PVDA-woordvoerders, lanceren de petitie Objectief 479.917 voor gelijke rechten en
automatische naturalisatie na vijf jaar legaal verblijf. Het doel is evenveel
handtekeningen op te halen als extreemrechts stemmen heeft behaald.
De campagne duurt meer dan twee jaar. Resultaat: één miljoen handtekeningen. Het racisme wordt dan wel niet uitgeroeid, maar door tienduizenden discussies in alle milieus is wel mee de basis gelegd voor
het cordon sanitaire dat het actiecomité Hand in Hand voorstelde. Het
Vlaams Blok zou nergens aan de macht komen. Maar de PVDA kan niet
verhinderen dat extreemrechts oprukt in de voormalige rode volkswijken. De afkeer voor de sociaaldemocratie gaat naar extreemrechts en
niet naar de PVDA, die onvoldoende invloed heeft in de grote volkswijken en nog steeds als te sektarisch wordt ervaren.
In februari 1992 dopen de Europese leiders in Maastricht de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie en valt de beslissing een
Europese superstaat op te bouwen met een gemeenschappelijke munt:
de euro. De landen krijgen drastische besparingsnormen opgelegd. De
PVDA is de enige partij in het land die het project van de EU onder vuur
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13 Movimento Sociale Italiano, Italiaanse Sociale Beweging.

Rode Jeugd organiseert mee
de grote scholierenstakingen
tegen racisme en fascisme,
november 1992.

Jongeren herdenken
de overwinning op het fascisme,
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Breendonk, 8 mei 1993.

neemt. Midden een turbulente periode van vakbondsverzet organiseert
zij in december 1993 een ‘Euro-Stop’ in Brussel. Op 24 oktober 1993
kondigt de rooms-rode regering-Dehaene het Globaal Plan aan. Er komt
een loonstop, de index wordt uitgehold, er komen patronale lastenverlagingen, de btw gaat omhoog en in de sociale zekerheid wordt 1,9 miljard
euro bespaard. Het Globaal Plan beantwoordt aan de richtlijnen van de
Maastrichtnorm. Als die maatregelen bekend raken, breekt bij Cockerill
Sambre in Charleroi een spontane staking uit. Het ABVV roept op tot
een nationale betoging in Brussel waar 70.000 mensen aan deelnemen.
In heel het land is de PVDA actief in de protestbeweging. In november
volgen drie ‘vurige vrijdagen’ van algemene staking in gemeenschappelijk ACV-ABVV-front en op 26 november ligt heel het land plat. Maar
het plan wordt doorgedrukt. De regering liberaliseert ook Belgacom, en
verkoopt nadien de ASLK14 aan Maurice Lippens. Het Agusta-schandaal
breekt uit in 1993 als aan het licht komt dat de sociaaldemocraten smeergeld hebben aangenomen van de militaire industrie om de keuze voor
de aankoop van legerhelikopters te beïnvloeden. Bij de Europese verkiezingen van 1994 haalt de PVDA 60.000 stemmen, dat is net 1 procent.
Op haar vijfde congres in 1995 doet de partij aan introspectie. De
wereld is ondertussen grondig veranderd. Er wordt gepleit voor meer
verantwoordelijkheidszin, meer politiek en tactiek, en een grondige
rectificatie15 tegen bureaucratisme om de partij aan de nieuwe realiteit
aan te passen. De bedoeling is ook om de fakkel van de pioniers uit
’68 door te geven aan een nieuwe generatie, maar dat lukt vooralsnog
niet. Het vijfde congres is daardoor erg op zichzelf gericht: er wordt geen
analyse gemaakt van de situatie in ons land zes jaar na de val van de
Muur. Op het congres is er veel copy-paste uit de werkingsprincipes van
het verleden, zonder kritische filter naar de actuele situatie. Er worden
weinig inspanningen geleverd om de nieuwe situatie echt te begrijpen,
een programma te ontwikkelen vanuit de noden van de mensen en een
nieuwe strategie en tactiek te ontwikkelen die aansluiten bij de nieuwe
periode. De geesten zijn nog niet rijp voor een nieuwe benadering. Die
zal pas in 1999 worden ingezet en op het Vernieuwingscongres in 2008
werkelijk worden verworven.

14 ASLK: de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Opgericht in 1865 als een openbare instelling om de materiële situatie
van de kleine man te verbeteren door te sparen en om zoveel mogelijk slapend kapitaal te kunnen herbeleggen
in de economie. Volledig geprivatiseerd in 1998 en opgegaan in de Fortisbank, die vandaag onderdeel is van BNP
Paribas Fortis.
15 Rectificatie: rechtzetting, correctie.
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In oktober 1992 wordt de Boelwerf
in Temse bezet door
de scheepsbouwers.

Massale betoging tegen het Globaal
Plan en de Maastricht-normen,
39
Brussel, december 1993.

Dat betekent niet dat de partij niet actief is in de verschillende strijdbewegingen. Wel integendeel. ‘Onder de mensen’ blijft het parool. De
grote onderwijsbeweging die tussen 1994 en 1996 door Franstalig België
rolt, is er de vuurproef van. In de grote onderwijsstakingen op scholen
en universiteiten zullen de jongeren- en studentenorganisaties van de
partij zich ontwikkelen. In 1996 wordt Marc Dutroux opgepakt. Er gaat
een schokgolf door het land. De partij bekampt het economisme, dat
alleen voor de sociaaleconomische strijd belangstelling heeft, en wordt
actief in de Witte Comités. Op 20 oktober 1996 trekken 300.000 mensen
naar Brussel in een van de grootste naoorlogse betogingen.
Van bij haar ontstaan heeft de partij de nationalistische en revolutionaire krachten in de voormalige Belgische kolonie Congo gesteund. Na
de genocide in Rwanda (1994) lanceert de partij een brede humanitaire
campagne. Als het Congolese volk in 1997 dictator Mobutu wegjaagt,
organiseert ze ook solidariteit met het nieuwe Congo. Ook met andere
bevrijdingsbewegingen worden de solidariteitsbanden aangehaald, met
een heel gamma projecten, campagnes, reizen en bezoeken. Zo wordt
in 1994 de solidariteit met Cuba opgestart.
Ondertussen woedt de crisis voort. In 1996 wordt de sluiting van
de staalfabriek Forges de Clabecq aangekondigd. De partij steunt het
verzet daartegen en op 2 februari 1997 betogen meer dan 70.000
mensen in Tubeke in solidariteit met de staalarbeiders. Even nadien volgt
de aankondiging dat Renault Vilvoorde dicht moet, de voorbode van de
ontmanteling van bijna de hele automobielsector in ons land. De partij
blijft actief in de strijdbewegingen, maar schuift geleidelijk aan steeds
verder naar sektarische en dogmatische posities. De confrontatiestrategie met de vakbonden maakt opnieuw opgang, en daarmee worden
alle leerpunten van het Syndicaal Congres uit 1988 overboord gegooid.
Maar ook rond andere thema’s trekt de partij zich terug in stellingen over
het ‘eigen grote gelijk’. Op haar zesde congres in 1998 plooit de partij
zich totaal terug op zichzelf en bij de verkiezingen van 1999 haalt ze na
dertig jaar militantisme haar slechtste resultaat ooit, met nauwelijks 0,6
procent van de stemmen. Tien jaar na de val van de Muur staat de partij
op de rand van een interne crisis.
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Solidariteitscampagne voor de
heropbouw van Rwanda, na de
verschrikkelijke genocide, 1994.

Volkswoede tegen het lakse
optreden van rijkswacht en gerecht
rond de verdwenen kinderen,
oktober 1996.

Scholieren solidair met leerkrachten
in de grote staking van het Franstalig
onderwijs, maart-april 1996.

70.000 mensen betogen in Tubeke in
solidariteit met de staalarbeiders van
de Forges de Clabecq, februari 1997.
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1999-2008
Van crisis
naar partijvernieuwing

“De verkiezingen zijn een grote politieke nederlaag
voor de partij. In deze nederlaag komen de fouten tot uitdrukking die
zich al gedurende vele jaren hebben opgestapeld.” Zo oordeelt de
partijleiding over de verkiezingsnederlaag. Het debat is hard, want het
gaat om fouten en sektarische opvattingen die al meer dan twintig jaar
leven in de partij. “De kameraden die de meest gauchistische en sektarische houdingen hebben verdedigd, zouden de eersten moeten zijn om
bepaalde gewoonten in de partij in vraag te stellen. De nederlaag bij de
verkiezingen moet ze ten minste verplichten na te denken. Welnu, het
tegendeel gebeurt: er is maar weinig activisme om onze fouten en zwakheden uit te diepen,” zo klinkt het. Hard maar terecht.
Er wordt besloten een ruime rondvraag te houden bij de sympathisanten van de partij. In die enquête worden de strijdbaarheid, het
enthousiasme, de inzet, het idealisme, initiatieven zoals Geneeskunde
voor het Volk en het arbeiderskarakter van de partij als sterke punten
gezien. Tegelijk blijkt uit de enquête dat onze eigen sympathisanten zich
steeds meer storen aan sektarisme, zwart-witdenken, gebrek aan nuancering, dogmatisme en slogantaal, het belerende vingertje, het gebrek
aan humor, de te veeleisende organisatie en het te beperkte actieterrein.
De partij krijgt een harde spiegel voorgehouden.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 wordt een eerste kleine
doorbraak gerealiseerd met twee verkozenen in Zelzate, twee in Herstal
en een in Hoboken. Honderden enquêtes hadden de uitwerking van
gemeentelijke programma’s mogelijk gemaakt waarin de mensen zich
inderdaad konden terugvinden. In de zomer van 2001 komen honderdduizenden syndicalisten, jongeren en andersglobalisten samen in Genua
om te protesteren tegen de kapitalistische globalisering. De jongerenbeweging van de PVDA start met haar Chenge the World campagne. Maar
als op 11 september 2001 twee vliegtuigen zich in de WTC-torens in New
York boren en een wereldwijde strijd tegen het terrorisme wordt aangekondigd, verscherpt de discussie in de partij opnieuw. De partij wordt
ondertussen geleid door de algemeen secretaris. Onder invloed van de
mode-ideologen Negri en Hardt wordt steeds meer afscheid genomen
van de arbeidersklasse en wordt steeds minder rekening gehouden met
de dagelijkse problemen van de mensen en geraakt alles ondergeschikt
aan de strijd tegen de VS-agressie. In plaats van het breed gedragen
maatschappelijk verzet tegen de nieuwe oorlogen in Afghanistan en
Irak te steunen, komt er, als een confrontatiepolitiek, een eigen, radi-
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Een probleem klein of groot?
De PVDA pakt het aan. Veel volk
op de gemeenteraad in Herstal
als protest tegen het brandgevaar in de woningblokken, 2002.

In Zelzate groeit de ‘Toer de
Frans’ uit tot een jaarlijks driedaags buurtfeest met fietstochten, kermis, optredens, tombola,
en rommelmarkt, 2002.

cale anti-oorlogscoalitie: StopUSA. De partijstructuren worden door
elkaar geschud; vooral de provinciale leidingen, de arbeiderswerkingen
en de scholieren-beweging worden afgebouwd. Dat is de kern van het
Zevende Congres in 2002. Het is duidelijk dat er geen eenheid bestaat
over de lessen uit de nederlaag van 1999. Er is een elitaire partijopvatting
van mensen die denken het allemaal beter te weten en die niet gestoord
worden door de praktijk.
De radicalistische confrontatiestrategie kent een nieuw hoogtepunt
in de verkiezingsalliantie Resist in 2003, een gezamenlijke lijst van de
PVDA en de Arabisch-Europese Liga. Ten opzichte van 1999 verliest de
partij nog eens 71 procent van al haar stemmen in Vlaanderen. Dieper
zakken kan niet meer.
Het leidt tot een ernstige crisis binnen de nationale leiding. Het is tijd
om de ramen open te zetten en een frisse wind te laten waaien, want zo
kan het niet meer verder met de PVDA. Dat is de mening van het grootste
deel van de partijbasis die de partijleiding hard onder vuur neemt. De
leiding maakt een erg zelfkritische balans op. Ze verwerpt de elitaire
partijopvatting die het werk in de bedrijven en de arbeiderswereld de
rug toekeerde, en ze kritiseert het gauchisme en het dogmatisme, de
confrontatiestrategie en het weglopen voor de concrete problemen
waar mensen mee bezig zijn. Aangevoerd door de algemeen secretaris weigert een handvol kaderleden om de koers te wijzigen. Na een
triestige periode van fractionisme en scheurmakerij worden de gauchistische hardliners uiteindelijk uit de PVDA gezet. Eind 2003, begin 2004
zal een nieuwe leiding, met jongere kaderleden en met de steun van de
kaderleden van de ‘eerste’ generatie, werk beginnen maken van een
nieuwe wind in de partij. Eindelijk. In 2004 start Geneeskunde voor het
Volk haar kiwicampagne voor goedkope geneesmiddelen, een eerste
grote campagne die opnieuw beantwoordt aan de concrete noden in de
samenleving. Het is de start van de vernieuwingsbeweging in de PVDA,
om eindelijk komaf te maken met dat sektarische en dogmatische kantje
dat de partij al twintig jaar teistert.
Het is dus net de partijcrisis die ervoor zorgt dat een diepe verandering mogelijk wordt. En die is nodig. Want ondertussen schuiven de sociaaldemocraten almaar verder op naar het midden, bevangen door het
nieuwe neoliberale offensief. Di Rupo, vice-eerste minister en minister
van Economie en Telecommunicatie, noemt de privatiseringen ‘strate-
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Na Genua start de jongerenbeweging van de PVDA haar
CHEnge the World campagne,
oktober 2001.
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gische consolidatie’. En in augustus 1999 hebben Tony Blair en Gerhard
Schröder Die Neue Mitte, De Derde Weg, gelanceerd: een manifest dat
de modernisering van de sociaaldemocratie predikt door delen van het
neoliberalisme te omarmen. In 2002 zal Schröder in Duitsland met een
roodgroene regering zijn programma doorvoeren en er een grote lagelonensector creëren.
Op 28 oktober 2005 betogen 100.000 vakbondsleden in Brussel
tegen de pensioenhervorming van de regering-Verhofstadt II. Op het
congres van de sp.a keren honderden syndicalisten de sociaaldemocratie letterlijk de rug toe. De PVDA wint opnieuw aan krediet in de vakbond,
nu ze haar betweterige en irritante confrontatielijn eindelijk heeft verlaten. De lidmaatschapsvoorwaarden worden versoepeld en honderden
syndicalisten worden lid van een PVDA in volle vernieuwing. Hun inbreng
en ervaring zullen erg belangrijk zijn voor de voortzetting van de vernieuwingsbeweging van de partij. Het is een essentiële stap in de omvorming
van de partij van een kaderpartij naar een ledenpartij.
De nieuwe partijkoers vertaalt zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in 15 lokale mandatarissen in 6 gemeenten. In Zelzate
groeit de partij tot meer dan 21 procent, in Hoboken en Herstal wordt
meer dan 8 procent gehaald. In Deurne, Seraing, Lommel, Genk en
La Louvière haalt de partij haar eerste mandatarissen. De nieuwe wind
in de partij wordt tot 2007 verder bediscussieerd in vele debatten, ook
met de talrijke nieuwe leden. De heroriëntatie oogst groeiende bijval,
maar stoot ook hier en daar op verzet. Eind 2007 telt de partij 2.800
leden en na vier jaar debat over de nieuwe oriëntatie acht de PVDA zich
klaar om de nieuwe inzichten vast te leggen op haar Vernieuwingscongres (2008). Beginselvaste partij, soepele partij, partij van de werkende
mensen, zo luidt de congrestekst. De PVDA is een partij van de brede
werkende klasse van de 21e eeuw, ze is een beginselvaste partij die zich
baseert op het marxisme en streeft naar het socialisme, en ze hanteert
voortaan een aantal essentiële principes van tactiek om beter te kunnen
sensibiliseren (bewustmaken), organiseren en mobiliseren. Het Vernieuwingscongres verkiest ook een nieuwe Nationale Raad met heel veel
nieuwe verantwoordelijken die aan de kar willen trekken.
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In 2004 lanceert Geneeskunde voor
het Volk haar kiwicampagne voor
goedkope geneesmiddelen.

Honderdduizend vakbondsleden
betogen tegen de pensioenplannen,
oktober 2005.
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‘Eerst de mensen, niet de winst’, dat is
vanaf 1 mei 2004 de nieuwe base-line
van de PVDA.

PVDA deelt ‘patatten’ uit tegen
aantasting van de koopkracht,
50
vakbondsbetoging
december 2007.

2008-2016

Van partijvernieuwing
naar vandaag

De nieuwe ploeg die uit het Vernieuwingscongres komt wordt
in 2008 al meteen geconfronteerd met het bankenfiasco dat een diepe
economische crisis van overproductie aan het licht brengt. In de Europese Unie haakt die crisis in op een andere crisis, die van de Euro
zelf (2011). Het zorgt voor een diepe sociale malaise in Europa waar
10 miljoen mensen hun baan verliezen. Het Europese establishment
voert, onder leiding van de hardliners uit Duitsland, een harde besparingspolitiek door. Met veel economisch en sociaal geweld tegen de
landen in de periferie (Griekenland, Ierland, Portugal), maar ook met
harde besparingsmaatregelen elders in de Unie. Overal staan er massabewegingen van jongeren en vakbonden op die de besparingsdictaten
verwerpen. In ons land trekt de arbeidersbeweging massaal op straat
in 2010 en in 2011. De PVDA is erg actief in dat verzet, en lanceert haar
campagne voor ‘een miljonairstaks’. Het boek Hoe durven ze? Europa,
de crisis en de grote hold-up wordt een bestseller en blijft meer dan een
jaar lang de Top 10 non-fictie beheersen.
Het autoritaire economische optreden van het Europese establishment zorgt ook voor een tegenreactie van de andere kant. Het nationalisme en separatisme laait overal op het oude continent op, en tussen
2009 en 2010 zorgt de blokkade van de separatisten in ons land voor de
langste politieke institutionele crisis uit de Belgische geschiedenis. Bij de
vervroegde federale verkiezingen van 2010 breekt de rechts-separatistische N-VA door. De PVDA is ondertussen nog de enige nationale partij in
het Belgisch landschap, die actief is zowel in Vlaanderen, als in Wallonië
en Brussel. De partij steunt actief de solidariteitsbeweging ‘Red de Solidariteit’, en brengt zelf het boekje Wij zijn één – nous sommes un uit.
De volksopstanden in Tunesië en Egypte (2011) zorgen voor prille
hoop, maar de Arabische Lente wordt snel van richting veranderd
door het ingrijpen van reactionaire en internationale krachten. In 2011
keert alleen de PVDA zich tegen een nieuwe Westerse interventie in
Libië. Alle andere partijen in ons land zijn voor. Die opstelling zal zich
nadien herhalen bij de militaire interventie in Syrië. De hele regio van
het Midden-Oosten wordt gedestabiliseerd en dat is koren op de molen
voor het rechts-fundamentalistisch jihadi-terrorisme. De aanslagen van
de jihadi-terroristen teisteren ook de Europese steden, en een nieuw
klimaat van angst groeit als voedingsbodem voor extreemrechts. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat vlucht voor de nieuwe oorlogen.
Met het platform ‘Vriendschap zonder grenzen’ organiseert de PVDA de
solidariteit.
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Zevenduizend mensen nemen
deel aan de Protestparade tegen
de nieuwe rechtse regering,
19 oktober 2014.
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Organisatorisch groeit de PVDA ondertussen verder door, tot meer
dan 8.500 leden op het Solidariteitscongres in 2015. De partij telt nu een
pak meer basisgroepen, ook in de wereld van de arbeid. De provinciale en departementsleidingen zijn deels vernieuwd en verjongd, en de
studiedienst is verder uitgebouwd. Die weet zich op de kaart te zetten
met sterke en onderbouwde dossiers rond fiscaliteit, energie, gezondheidszorg, pensioenen, openbare diensten, en democratische rechten.
De meest succesvolle campagne is die tegen de hoge energieprijzen,
die eerst zal leiden tot de btw-vermindering op elektriciteit (201416),
en uiteindelijk ook zorgt voor de afschaffing van de gehate Turteltaks. Er wordt tevens een werkgroep ‘ecologie’ opgericht, die later de
campagne ‘red is the new green’ zal uitwerken om het klimaatprobleem
als een systeemprobleem te bekijken. Met de groei van de partij neemt
ook de politieke slagkracht toe op verschillende terreinen. Op de stormachtige zaterdag 25 september 2010 in Bredene-aan-Zee organiseren
het weekblad Solidair en de groepspraktijken van Geneeskunde voor
het Volk voor het eerst een groot solidariteitsfestival: ManiFiesta. Het zal
uitgroeien tot de grootste solidariteitsplaats van het land, met een heel
erg divers publiek.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 breekt de PVDA voor het
eerst door in twee grotere steden: Antwerpen en Luik. In totaal telt de
partij nu 52 lokale mandatarissen. Bij de parlementsverkiezingen van
2014 haalt de PVDA 240.000 stemmen, en zo ook voor het eerst twee
federale parlementsleden. Er worden ook twee Waalse parlementsleden
en vier Brusselse parlementsleden behaald. Voor het eerst sinds dertig
jaar zetelen opnieuw marxisten in het parlement.
Wanneer in de herfst van 2014 de nieuwe rechtse regering haar
besparingsplannen bekend maakt, groeit het ongenoegen zienderogen.
In heel het land is de PVDA actief om de beweging te ondersteunen.
Op 6 november 2014 betogen 120.000 strijdbare vakbonders door de
straten van Brussel, gesteund door de burgerbeweging Hart boven Hard
– Tout Autre Chose, een samenwerking van honderden sociale organisaties. Later volgen drie provinciale beurtstakingen, en op 15 december
is de staking algemeen. De rechtse regering wankelt maar houdt stand.

54

16 Het 6 procent tarief op elektriciteit wordt na de verkiezingen van 2014 door de nieuwe rechtse regering meteen
weer afgeschaft

ManiFiesta in Bredene-aan-Zee
zal uitgroeien tot het grootste
solidariteitsfestival van het land.

Na jaren campagne slaagt de PVDA
erin de gehate Turteltaks op
elektriciteit te doen afschaffen.
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Op het Solidariteitscongres medio 2015 analyseren meer dan vijfhonderd afgevaardigden van de basisgroepen de nieuwe wereldsituatie. De thema’s verbreden en dan verbinden, zo klinkt het. Er wordt een
antwoord gezocht op de economische crisis, de toenemende oorlogsdreiging, het racisme en het nationalisme, en de klimaatcrisis. Maar ook
verdiepen, zeggen de afgevaardigden van het congres, en in tien punten
wordt de visie op het socialisme geactualiseerd onder de noemer ‘Socialisme 2.0’. Het partijlogo verandert: er komt een groene pijl in de ster, en
naast de rode basisvlaggen krijgt de PVDA ook veelkleurige banners die
de verbinding van de verschillende sociale strijdbewegingen uitdrukken.
Nog in 2015 wordt de totale renovatie van de hoofdzetel van de partij
afgerond: de voormalige platenfabriek steekt voortaan in een nieuw
en fris kleedje, met veel licht, lucht en groen. En: het is er drukker dan
ooit. In 2016 wordt naast de studentenbeweging Comac ook een nieuwe
volwaardige jongerenorganisatie opgericht: RedFox. En in de herfst van
dat jaar verwelkomt de PVDA Ilse, een jonge verpleegkundige uit Lier,
als 10.000ste partijlid.
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Tweeduizend mensen nemen deel aan
de slotzitting van het Solidariteitscongres
op de Heizel in Brussel, 13 juni 2015.

Op 1 mei 2016 wordt RedFox geboren,
de nieuwe jongerenbeweging van
de PVDA: Fox The System!

57

De PVDA lanceert ‘Red is The New
Green’ naar aanleiding van
de klimaattop, september 2015.
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