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INLEIDING: WAR OR AUSTERITY? WAR ON AUSTERITY!

Het dominante idee vandaag is dat “de planeet redden” en “onze levensstandaard behouden”

tegenovergesteld aan elkaar zijn. Zo wordt het ons toch vaak in de redactionelen  van onze

kranten  voorgesteld:  “We  zullen  hierin  keuzes  moeten  maken.”  Voorbeelden  die  daarbij

aangehaald worden dat onze ecologische voetafdruk en onze consumptiepatronen de strijd

tegen  klimaatopwarming  in  de  weg  staan.  Dat  betekent  niet  dat  we  onze  redacteurs  en

opiniemakers  binnen  de  mainstream  pers  als  maatstaf  moeten  nemen;  ook  binnen  de

klimaatbeweging  heeft  het  idee  dat  er  een  “tweedeling”  bestaat  tussen  beide  objectieven,

brede steun. Bij veel klimaatacties zit die boodschap er vaak ook “ingebakken”. Vorige week

gooiden milieu-activisten soep over een schilderij van Van Gogh in de National Tate Gallery

in London, begeleid door de slogan “wat is meer waard, kunst of leven?” De boodschap was

ook hier: we gaan onze planeet, de natuur, de ecologische diversiteit, maar kunnen vrijwaren

indien we er een deel “cultuur” voor opofferen.

(tussen  haakjes  denken  we  dat  deze  actie  niet  het  draagvlak  voor  de  klimaatstrijd  zal

vergroten  maar  er  de  bevolking  integendeel  van  zal  vervreemden.  Het  is  ook  niet

verwonderlijk  dat  opiniemakers  deze  actie  in  bewoordingen  van  “vandalisme”  of

“terrorisme” beschreven, waarmee ook de klimaatbeweging als geheel in diskrediet gebracht

wordt. Moeten we ons daarom onderwerpen in hoe de heersende opinie voorschrijft dat de

klimaatstrijd wel of niet moet gevoerd worden? Absoluut niet. Maar soms houdt kritiek van de

“gevestigde orde” wel steek, en zijn er acties die bijdragen tot een groter bewustzijn over de

klimaatproblematiek, en andere die daar afbreuk aan doen.)

Omgekeerd leggen de actievormen die ontspruiten tegen de afbreuk van onze levensstandaard

- of het nu syndicaal georganiseerde acties zijn voor loonsverhoging (voor het behoud van de

index en tegen de loonnormwet) of de weigering om de energiefacturen te betalen zoals bij

DontpayUk of Wij Betalen Niet (waar we later in deze brochure op terugkomen) - niet of in

het  beste  geval  zijdelings  de  link  met  de  klimaatproblematiek.  De  maatschappelijke

problemen van het moment - inflatie, stijgende energiefacturen, klimaatopwarming - worden

in gescheiden slagorde aangepakt, maar ook meestal met een aparte bril bekeken.
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Wanneer die beeldvorming tegengesteld is aan elkaar - wanneer er tegengestelde belangen of

doelstellingen worden onderscheiden - dan denken we dat dit een handicap is, zowel voor het

bewustzijn  over  de  klimaat-  als  over  de  energieproblematiek  als  over  de  inflatie  en  de

economische recessie waarin we beland zijn of dreigen te belanden. En wa een handicap is

voor het bewustzijn zal ook draagvlak en mobilisatie voor sociale actie niet ten goede komen.

Een systeemkritiek moet beogen om verbanden te leggen tussen verschillende deelproblemen,

of  problemen die  ons  als  afzonderlijk  worden voorgesteld.  Het  is  trouwens  de  heersende

ideologie die ons aanleert om sociale problemen dan misschien wel met een analytische bril te

leren bekijken - “tot in de details”, “dit is toch niet helemaal hetzelfde als” - maar in die focus

ook afleert om de grotere gehelen en achterliggende belangen te ontwaren.

Uitgangspunt van onze systeemkritiek is het kapitalisme als “wereldsysteem”, en daarin de

vaststelling  dat  de  sociale  verworvenheden  die  er  op  revolutionaire  manier  in  tot  stand

kwamen - de radicale gelijkheidsgedachte, de zorg voor milieu en diversiteit, de economische

vooruitgang die tot een verhoogde levensstandaard zou moeten leiden voor iedereen - sinds

pakweg 40-50 jaar worden teruggeschroefd, en dit wereldwijd, dus ook wat we de “westerse”

wereld  noemen.  We  zitten  met  andere  woorden  in  een  contrarevolutionaire  of

“contrareformatorische” periode. Hoe deze politiek vorm krijgt is een belangrijke vraag waar

we hier niet gedetailleerd op ingaan, behalve dat het concept van “uitzonderingstoestand” -

een term bijvoorbeeld expliciet gebruikt na de terreuraanslagen in Frankrijk in 2015 - steeds

vaker “permanente vorm” begint te krijgen (het bestuur onder de coronapandemie zouden we

in zeker zin ook onder deze term kunnen benoemen, maar dat zou zonder verdere toelichting

verkeerdelijk de indruk wekken om tegen de gezondheidsmaatregelen en de adviezen van de

wetenschappers gedurende de pandemie in te willen gaan, wat niet het geval is.

Het politiek-filosofisch concept waar we in deze analyse willen op ingaan, en dat samenhangt

met  het  terugschroeven  van  (/de  aanvallen  op)  de  sociale  verworvenheden,  is  dat  van

“austerity”.  Waarom  niet  het  gewoon  vertalen  als  “besparingspolitiek”  of

“bezuinigingspolitiek”?  Omdat  we denken  dat  die  vlag  dan  de  lading  niet  volledig  dekt.

Austerity dekt die wel, omdat er de connotatie van “strengheid” in zit. Het gaat niet “zomaar”

om  een  besparingsbeleid,  als  een  politieke  keuze,  maar  om  een  “dwingend”
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bezuinigingsbeleid. In de Europese Unie hebben werd deze term gemeengoed na de Griekse

schuldencrisis,  waarbij  we  moesten  “streng”  zijn  voor  de  Griekse  ontsporing  van  de

begroting. “We” is dan de Europese Unie, en samen de austerity kwam ook het begrip van de

“Troika” in voege, de heilige drievuldigheid van de Europese Centrale Bank, de Europese

Commissie  en het  Internationaal  Monetair  Fonds.  Onze analyse  hier  heeft  dus  zowel  een

Europees als een internationaal of mondiaal karakter. De strengheid tegenover Griekenland

diende niet  enkel  om Griekenland in de pas  te  laten  lopen,  maar  was ook en vooral  een

boodschap voor alle eurozone landen: wat ook de politieke keuzes en debatten zullen zijn in

de  lidstaten:  de  basis  van  onze  Europese  piramide  -  en  de  voorwaarde  om  tot  deze

gemeenschap te blijven behoren - zullen (nationale, deelstatelijke) begrotingen zijn die niet

(mogen)  ontsporen.  Dat  dit  gepaard  gaat  met  verdere  “stimulans”  van privatiseringen  en

besparingen hoeft geen betoog. De verkoop van publieke infrastructuur in Griekenland, vooral

de Griekse havens, waren belangrijke concrete stappen die moesten gezet worden om de boel

“op orde” te zetten. Dat het IMF daar als internationale instelling een belangrijke voet in had,

was  veelzeggend:  de  recepten  die  het  IMF aan de  jaren  1990 in de  zogenaamde  “Derde

Wereld”  landen  of  ontwikkelingslanden  opdroeg  met  haar  “structurele

aanpassingsprogramma’s”, werden in 2010 voor het eerst in een Europees land toegepast. Het

is in die context dat we “austerity” in Europa moeten begrijpen: een “uitzonderingstoestand”

van begrotingsdiscipline en verdere bezuiniging - uitzonderingstoestand die tot daarvoor aan

Derde Wereldlanden werd voorbehouden die niet snel genoeg “ontwikkelden” - die naar de

“normale  toestand”  evolueert.  Maar  die  normale  toestand  institutionaliseert  dan  ook  de

verdere  afbouw van sociale  rechten,  zoals  we ook in  ons  land (of  in  Vlaanderen)  overal

waarnemen:  de  begrotingsdiscipline  die  van “bovenaf”  wordt  opgelegd,  leidt  tot  situaties

waarin steeds meer bevolkingsgroepen hun (grond- of sociale) rechten niet meer - “tijdelijk”?

-  kunnen  waarmaken.  De tekorten  in  de  kinderopvang,  de  crisis  over  de  opvang van  de

vluchtelingen, of - om terug de link te maken met het voorbeeld van de soepgooiers - de

Antwerpse knip in de cultuursubsidies - zijn daar enkele recente voorbeelden van “hier bij

huis”.

In  “austerity”  zit  dus  zowel  de  “besparing”  als  de  “(sociale)  verplichting”  die  rechten

ondergraaft, en met de “war on austerity” bedoelden we dat we “de oorlog moeten verklaren”

aan dit beleid en de dominante gedachte die erachter schuilgaat. “Oorlog aan de austeriteit”

5



zou  een  Nederlandse  vertaling  kunnen  zijn,  maar  iedereen  voelt  dat  die  slagzin  weinig

inspirerend overkomt.

Oorlog komt niet enkel in de figuurlijke betekenis van het woord voor in onze analyse, maar

spijtig  genoeg  ook  in  de  reële.  Over  de  oorlog  in  Oekraïne  krijgen  we  immers  een

vergelijkbare boodschap: om deze te beëindigen, “tot een goed einde te brengen”, moeten er

offers gebracht worden. De eerste slachtoffers zijn uiteraard het Oekraïense volk, die met

duizenden doden en miljoenen op de vlucht hun bestaan in duigen zien vallen. Maar ook aan

ons  worden  er  offers  gevraagd  (zie  verder  in  deze  brochure).  Onze  politieke

vertegenwoordigers in Europa - we zullen verder verwijzen naar hoe onze voorzitter van de

Europese Commissie de zaken verwoordde in haar “State of the Union” - zijn ervan overtuigd

dat de interventie  in  de oorlog de Europese burgers iets  moet/mag kosten.  Net als  bij  de

klimaatproblematiek komt dezelfde tweedeling naar boven: “levensstandaard behouden OF

het klimaat redden”, “levensstandaard behouden OF de oorlog kunnen beëindigen”.

Deze dwangmatige en als een moderne “TINA” - het “There Is No Alternative”- neoliberale

adagium van Margaret Thatcher voor het einde van de Koude Oorlog - aan ons opgedrongen

praktijk van “austerity” wijzen we resoluut af. Het is een eerste stap om de theoretisch te

onderbouwen waarom we dat doen, maar ze zal ermee niet verdwijnen. continue polemiek en

actie zullen nodig zijn om een tegengewicht op te bouwen. We koppelen onze analyse dan

ook aan een oproep tot mobilisatie bij de Europese top van 15 en 16 december 2022, “D15”.

Het is op Europees niveau dat het “austerity” beleid legitiem wordt verankerd wordt, en het is

dus (minstens) op dat niveau dat we het aan de kaak moeten stellen. Met de inschakeling van

de EU aan de NATO-oorlog in Oekraïne - en de totale onderschikking aan de VS en NATO-

strategie in deze - zit ons continent bovendien in een dynamiek waarbij de gevolgen van de

“austerity”  verscherpt  zullen  worden.  We argumenteren  verder  in  deze  brochure  dat  hier

zowel een reële dynamiek achter zit die te maken heeft met de afhankelijkheid van natuurlijke

grondstoffen, als gebruikt wordt als een dekmantel, om de speculatieve mechanismen die al

bestonden voor de inval van Rusland in Oekraïne (en die structureel ingebakken zitten in hoe

de Europese energiemarkt opgebouwd is), buiten schot te houden.

In het eerste deel van deze brochure gaan we in op de achterliggende dynamieken die de

energieprijzen in de hoogte jagen (en die door de heersende klasse worden aangegrepen om
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de  klimaatbeweging  te  verdelen,  met  de  heersende  ideologie  om  de  rechtvaardige

klimaatstrijd  te  discrediteren).  Het  probleem  van  de  “energieprijzen”  is  niet  zomaar  een

probleem van “energieprijzen”.  Ze passen in een breder kader van “inflatie”,  en zowel de

achterliggende  dynamiek  die  deze  inflatie  aansturen  als  de  “oplossingen”  die  naar  voor

geschoven  worden  om  ze  te  temperen,  moeten  we  beschouwen  als  onderdelen  van  een

“klassenoorlog”. We bedoelen hiermee dat de dominante klasse niet alleen niet alleen door

haar optreden de problemen veroorzaakt, maar ook dat haar recepten om die problemen “op te

lossen” het voor de gedomineerde klasse, de werkende klasse in de brede zin van het worden,

nog moeilijker maken. We kunnen de verhoogde energieprijzen daarbij het best beschouwen

als een onderdeel van “aanvallen op onze levensstandaard”.  Twee bedenkingen weliswaar

hierbij. Ten eerste hebben we gesproken over “Europa” als zenuwcentrum van de austerity

politiek (waar we dus op 15 december tegen mobiliseren). Maar: de dominante klasse is de

mondiale  “financiële  oligarchie”,  die  in  de  mainstream  pers  met  het  onpersoonlijke  “de

financiële markten” worden betiteld. Financiële oligarchie en financiële markten is niet 100%

percent hetzelfde - het ene duidt op een groep mensen en het andere op een activiteit of een

“politieke sfeer” - maar het is niet toevallig dat onze heersende media ons enkel met de eerste

term vertrouwd maken. We voeren verder in de analyse aan dat het wel degelijk  om een

sociale klasse gaat. Een tweede bedenking gaat over de “austerity”: hoewel we zoals gezegd

een bredere term hanteren dan enkel het “financiële” beleid maar het ook als een “politiek

regime”  karakteriseren,  vertelt  die  toch  niet  het  hele  verhaal.  De  aanvallen  op  onze

levensstandaard zijn niet enkel door de austerity te verklaren, maar ook door het “monetair

beleid”  -  ingrepen  van  de  centrale  banken  die  ook  in  functie  van  de  dominante  klasse

doorgevoerd worden. Gemakkelijkheidshalve zouden we kunnen zeggen dat “austerity” en

“monetary policy” twee kanten zijn van dezelfde medaille, maar dat is te kort door de bocht,

of beter geformuleerd het verklaart weinig. Kort door de bocht gesteld wordt het monetair

beleid  uitgestippeld  om  de  dominante  klasse  haar  bewegingsruimte,  macht,  graad  van

uitbuiting tegenover de werkende klasse te vrijwaren of te versterken. En om de “stabiliteit”

van het  systeem te  garanderen  waarbinnen die  uitbuiting  kan verder  gaan.  Dat  zeker  dat

laatste niet  altijd  “lukt”,  tonen ons de verschillende opeenvolgende crises in het mondiaal

kapitalisme, zowel de “financiële” crisissen als de klimaatcrisis. Maar dat is minder belangrijk

(toch voor deze analyse). De “austerity” zorgt er op haar beurt dan voor dat de verschuivingen
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in de welvaart die door de “monetaire” aanvallen op onze levensstandaard worden uitgevoerd,

niet (mogen) worden “rechtgetrokken”.

Hoe past de pandemie in ons verhaal? Ze speelt een wezenlijke rol, maar niet in de zin dat de

krachtsverhoudingen fundamenteel gewijzigd zijn, of de mechanismen van de monetaire en

“austerity” politiek op hun kop gezet werden. Dat is niet zo. Wel kunnen we doorheen het

verloop van de pandemie duidelijkere fases onderscheiden van de klassenpolitiek - het begin,

het “midden”, en het “einde” van de pandemie vereisten voor de heersende klasse telkens een

andere strategie op monetair vlak, maar ze werd wel met hetzelfde arsenaal uitgevochten (zie 

verder). En ook toonde de pandemie ons de naaktere klassenverhoudingen. Waar tijdens de

“eurocrisis” de financiële oligarchie zich nog enigszins kon verschuilen achter “de dynamiek

van  de  financiële  markten”,  leidt  een  klassenanalyse  van  de  aanpak  van  de  pandemie

onvermijdelijk tot de “usual suspects”:  Wie heeft  baat gehad bij welke ingrepen? De link

tussen de monetaire ingrepen - hoe reageert Wall Street op de steunpakketten, wie verrijkt er

zich - en de “financiële oligarchie” was de tijdens de pandemie “directer” dan anders.

In het tweede deel van de brochure gaan we in op de ecologische transitie, de problematiek

van de grondstoffen en de energievoorzieningen wereldwijd, en op ons continent. Het is een

meer “ecologische” analyse dan het eerste “financieel-politieke”, maar sluit meer aan bij de

thematiek van de klimaatbetoging. De twee dimensies van de problematiek zijn twee kanten

van  eenzelfde  medaille,  waarbij  structurele  problemen  van  het  kapitalisme  leiden  tot  de

onmogelijkheid om binnen de bestaande orde of de bestaande kaders een duurzaam beleid op

touw  te  zetten.  Ook  voor  dit  deel  is  de  link  met  de  oproep  “D15-16”,  een  oproep  tot

mobilisatie bij de EU-top, aangewezen: alleen al voor de Europese “Green New Deal”, die

behalve in naam geen enkele stap zal zetten om de overgang naar een klimaatvriendelijke

economie en productie in Europa te realiseren.
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DEEL ÉÉN: DE ENERGIEPRIJZEN? SPECULATIE, OORLOG EN 

PANDEMIE

De  verhoging  van  de  energiefacturen  kan  niet  los  bekeken  worden  van  de  bredere

klassenstrijd en aanvallen op onze levensstandaard. Die aanvallen zijn in de recente periode

door de pandemie, de financiële machtsgreep door de euro instellingen en de oorlog in Europa

verscherpt.  Na  de  speculatie  op  de  gronden  -  en  woningmarkt  is  de  speculatie  op  de

energieprijzen niet meer dan een “fase” van dezelfde klassenoorlog. De verschillende “acties”

van  de  heersende  klasse,  zoals  de  monetaire  financiering  van  het  grootkapitaal,  de

liberalisering van alle markten, de militarisering, het fnuiken democratische rechten… lokken

reactie uit van de werkende klasse, de jeugd, de boeren, de middenklassen. Symbool van dit

protest  blijft  het  gele  hesje  dat  als  een  spook  door  Europa  Waart.  De  achterliggende

boodschap van deze analyse is dan ook dat het noodzakelijk  is om ons te organiseren en

weerstand te bieden aan de aanvallen, omdat ze niet “vanzelf” zullen stoppen.
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A. DE ACTUALITEIT VAN DE STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN

Terwijl  de  energiefacturen  van  de  gezinnen  en  alleenstaanden  door  het  dak  schieten,

palaveren de politici over “maatregelen” om daar iets aan te doen. Of om te doen alsof ze er

iets aan willen doen, want hun houding lijkt in de ogen van de meeste mensen (terecht) op een

getuigschrift afleveren van hun onmacht. De prijzen stijgen nochtans al sinds vorig jaar, en

komen bovenop de systematische  verarming van een steeds  groter  deel  van de bevolking

gedurende de laatste decennia. We gaan er hier niet heel diep op ingaan, maar een indicatie

daarvan is het aantal leefloners, die op 15 jaar tijd tussen 2003 en 2018 verdubbeld zijn, (zie

tabel 4E, op p. 6).

Een kleine greep uit de maatregelen die ze ze dit jaar al ingevoerd hebben, of nog van plan

zijn om ze (eventueel) in te voeren. De grootteorde laat zien over wat voor pietluttigheden er

telkens een groot spel moest gemaakt worden:

 100 euro korting op slotfactuur. Op het einde van het jaar dus, waarin de rekening

voor iedereen in de duizenden zal lopen.

 Tijdelijke BTW-verlaging van 21 naar 6% op de levering van gas en elektriciteit. Iets

waar  zoveel  om  te  doen  was,  “oeioei  dat  gaan  we  toch  niet  kunnen  doen,  onze

overheidsfinanciën gaan in het rood schieten”, enzovoort. Maar als we kijken naar

hoeveel  het  oplevert  op de factuur:  in het  beste  geval  enkele  tientallen euro’s per

maand, voor een factuur die dus met meerdere honderden euros duurder geworden is.

 Optrekken van het sociaal tarief. Nu zijn er 1/5e van de Belgen komen er nu voor in

aanmerking,  maar  je  moet  het  zelf  aanvragen.  Dit  geeft  volgens  de  overheid  een

besparing van 500 euro gemiddeld op jaarbasis (dit is voor veel huishoudens dus zelfs

nog niet hun maandelijkse kost)

 opkopen van de groenestroomcertificaten door de overheid:   dit zou voor de factuur

van de gezinnen een “beperkt effect” hebben. (Doordat deze subsidies, die eigenlijk

bedoeld  waren  voor  particulieren,  naar  grote  bedrijven  gingen  die  veel  in

zonnepanelen geïnvesteerd hadden zoals Huts veel  van de deze certificaten leidde is

vooral naar grote bedrijven gegaan (Huts)
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We zwijgen dan nog van de verdoken en minder verdoken adviezen van de overheid die de

laatste maanden ook de revue passeerden, zoals een warmere trui aandoen in de winter of wat

meer met de microgolf koken ipv op het gasvuur…

Op 16 september komt onze federale  regering met  iets  “substantiëler”  voor de dag: Ieder

gezin met een niet-bovenmatig inkomen krijgt een korting van 200 euro per maand, en dit

gedurende 2 maanden (november en december).  Een deel  daarvan zal  echter  nog moeten

terugbetaald  worden  aan  de  belastingen.  Alles  bij  elkaar  blijft  het  een  magere

tegemoetkoming van in het beste geval enkele honderden euro’s, daar waar de eindafrekening

van veel huishoudens enkele duizenden euro’s duurder zal uitvallen.
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B. DE EUROPESE ENERGIEMARKT:  GEMAAKT OP MAAT VAN DE

WOEKERWINSTEN

Het fabeltje dat de liberalisering van de energiemarkt de consument ten goede zou komen –

“dankzij  de  concurrentie  die  er  tussen  de  verschillende  leveranciers  ontstaat,  kunnen  die

verschillende producten en diensten aanbieden” – is nu wel pijnlijk doorprikt. De constructies

die de winst van de energiebedrijven bevorderen ipv de burgers hun grondrecht op energie als

basisvoorzieningen te garanderen, zijn gekend:

 Het  marginale prijssysteem dat de prijs van elektriciteit koppelt aan onberekenbare

gasprijs

 De  “markt”  die  in  werkelijkheid  een  gesimuleerde  markt is  door  de  artificiële

opsplitsing tussen producenten en leveranciers van energie

 Het in stand houden van de monopolies op die zogezegd vrije markt

 Het mechanisme van de korte-termijnwinst die leidt tot onderinvestering ipv van het

aanleggen  van  energievoorraden  in  Europa;  het  is  interessanter  voor  de

energieconcerns  om hun voorraden juist beperkt te houden, omdat de schaarste dan

hun prijs de hoogte in duwt.

De evidente  conclusie  is  de  Europese  energiemarkt  een  “design  for  big  profit”  is,  maar

absoluut niet gemaakt om onze fundamentele rechten als burger te waarborgen, en ook niet

om  een  omschakeling  een  duurzame  energie  te  kunnen  bewerkstelligen.  (Bovenstaande

mechanismen zullen de hernieuwbare energie verder uit de markt prijzen, of in het beste geval

een plaats geven naast fossiele brandstoffenindustrie.)

Maar  is  dat  allemaal  verwonderlijk  binnen  de  constructie  van  de  Europese  eenmaking?

Helemaal niet. We kunnen die mechanismen ter bevoordeling van de winsten van de grote

energiebedrijven als fouten of vergissingen in het ontwerp van de energiemarkt voorstellen,

die er nog kunnen uitgehaald worden als we maar goede politieke voorstellen doen. Maar

daarmee scheppen we illusies in het karakter van de Europese Unie zelf,  een geopolitieke

constructie die na de val van de muur gebouwd is rond een munt en een markt die onttrokken

is aan democratische controle van de burgers .
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C. STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN ALS ONDERDEEL VAN VERSCHILLENDE

FASEN VAN KLASSENPOLITIEK

De  stijgende  energieprijzen  kwamen  niet  zomaar  uit  de  lucht  komen  gevallen  (door

omstandigheden  waar  we niet  veel  aan  zouden kunnen doen)  maar  passen  in  een  breder

offensief van aanvallen op onze levensstandaard door de financiële oligarchie. De pandemie

was daarbij niet alleen een breekpunt, maar hield ons vooral een spiegel voor van met welke

wapens de internationale financiële oligarchie haar belangen verdedigt. In verschillende fases

kunnen we telkens een “monetaire” (of breder gesproken een financiële), een “militaire” (of

geostrategische) en een ideologische dimensie onderscheiden.

EERSTE FASE VAN HET KLASSENOFFENSIEF BIJ DE UITBRAAK VAN DE PANDEMIE

De eerste periode, bij de uitbraak van de pandemie, was gericht op de monetaire financiering

van het grootkapitaal nadat al sinds de financiële en eurocrisis een monetaire politiek van lage

rentevoeten gevoerd werd. Door opkoopprogramma's van obligaties  kwamen 1850 miljard

euro financiële middelen vrij bij banken, investeringsfondsen, hedge funds die niet dienden

om te investeren, maar om aandeelhouders te verrijken. Alles werd in het werk gesteld  om

het signaal aan de internationale beurzen te geven dat de economie niet te lang op slot zou

blijven. De 2000 miljard “Cares Act” van 27 maart in de VS was een bailout van big business

en de miljardairs.

Op ideologisch vlak werd de agenda van de financiële oligarchie om de industrie open te

houden  aangevuurd  door      mobilisaties   tegen  de  wetenschap  en  tegen  de

beschermingsmaatregelen. 

TWEEDE FASE: TIJDENS DE PANDEMIE

Tijdens  de pandemie  zelf  komen we in een volgende (tweede)  fase van de internationale

klassenstrijd.  Het  contrast  tussen  “Oost”  en  “West”  in  de  aanpak  en  de  schade  van  de

pandemie,  stimuleerde  de  westerse  media  aan  tot  een  diabolisering  van  de  “overdreven
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autoritaire”  Chinese  lockdowns.  en  probeerde  de  in  extreemrechtse  milieus  gefabriceerde

“Wuhan lab” complottheorie ook in de mainstream media voet aan de grond te laten krijgen.

Trump sprak van het “China virus” en ook Biden liet in mei 2021 een onderzoek uitvoeren

naar de oorsprong van het virus, (bewust voeding gevend aan deze samenzweringstheorie).

Het offensief was in deze fase vooral ideologisch, maar achter de schermen werden er ook

voorbereidingen getroffen op militair vlak, zoals het Joint Strategic Partnership van september

2021 tussen de VS en Oekraïne. Hoe de heersende ideologie ook in ons land de publieke

opinie beïnvloedde om de neveneffecten van de pandemie als erger te beschouwen dan de

gevolgen van het virus, hebben we in de “Vervolg van de 20 maart verklaring” beschreven.

Bedoeling  ervan  was  om  een  draagvlak  te  creëren  voor  een  versnelde  afbouw  van  de

beschermingsmaatregelen.  In dat politiek klimaat kon ook extreemrechts profiteren om het

sociaal  ongenoegen  over  de  bestaansonzekerheid  te  mobiliseren  en  te  oriënteren  naar

samenzweringstheorieën als die van de Great Reset en “voor de vrijheid” – in casu tegen de

vaccinatiecampagnes.

Fig. 1: schommeling van de voedselprijzen sinds 2000, met een sterke stijging in 2020 (bron: The Conversation)

15



Vanaf de zomer van 2020 begonnen ook de voedselprijzen scherp de hoogte in te gaan (tot

een piek op het einde van dat jaar), aangedreven door de prijsstijgingen van de plantaardige

oliën.  Het  mechanisme  hierachter  was  de  voedselspeculatie op  de  “futures”  financiële

markten. Hefboomfondsen en andere grote speculanten eisten als het ware prijsstijgingen bij

de heropening van de economie, of na wat zij verwachtten dat na de eerste golf het definitieve

einde van de pandemie zou zijn. Ook deze stijgende voedselprijzen werden mogelijk gemaakt

door deregulering van de financiële en landbouw markten sinds de jaren 1980-’90. Het gaat

dan  over  zeer  specifieke  wetgeving  zoals  de  beperkingen  op  maximale  interestvoeten

opheffen, het onderscheid tussen commerciële activiteiten en bankiersactiviteiten opheffen,

die de speculatie op grote schaal op de financiële markten voordeliger maakten. Ook in de

voedselmarkten is  aangetoond dat speculatie een sterke impact heeft op de prijzen.  Dat die

neoliberale deregulering een klassenpolitiek is, toont ons de impact ervan op de verdeling van

de rijkdom in de samenleving.
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Fig. 2: evolutie van het aandeel van de 1% rijksten in de VS totale welvaart (bron: Bresser-Pereira 2010 in Open

Edition Journals  )  

We concluderen dat de speculatiemechanismen op de  voedselprijzen al tijdens de pandemie 

voor een verrijking zorgden van de financiële oligarchie, en voor een verarming van grote 

delen van het wereldwijde proletariaat, vooral in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, de 

zogenaamde ontwikkelingslanden.

DERDE FASE: HET EINDE VAN DE PANDEMIE

De derde fase kunnen we situeren bij het einde van de pandemie, of beter gezegd wanneer die

als  “afgesloten”  werd verklaard,  na de  vaccinatiecampagnes.  Wanneer  de  economie  terug

aantrok, maar op een ongecgasprijs de drijvende factor achter de prijsstijgingenontroleerde

manier  en  met  grote  schokken zoals  dat  in  het  kapitalisme  gebruikelijk  is,  was  de  .  De

hierboven aangehaalde beperkte voorraden in Europa verscherpten de situatie. Maar dan niet

louter de beperkte voorraden op zich, maar het feit dat ook zij op de internationale financiële

markten een  aantrekkingspool zijn voor speculatie. De artificiële prijsstijgingen die daaruit

volgden  zetten  een  sneeuwbaleffect  in  werking  voor  andere  markten,  waarbij  de

elektriciteitsprijs en opnieuw de voedingsprijzen verder bleven stijgen. De voedselprijzen zijn

ook in 2022 blijven stijgen, ditmaal met de stijgende energieprijzen als drijvende factor.
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Fig. 3: stijging van de gasprijzen tot januari 2020, in % uitgedrukt tov het niveau van oktober 2020 (bron: Journalism

for the Energy Transition  )  

Maar zowel de stijgende voedsel- als de stijgende gasprijzen zijn onderdeel (en oorzaak) van

de algehele inflatie. Wat is nu het antwoord op de centrale banken hierop? We krijgen de

tegenovergestelde reactie als bij de uitbraak van de pandemie. Waar toen de rentevoeten naar

beneden werden bijgesteld (tot zelfs op 0), hebben de centrale banken vanaf het einde van de

pandemie stelselmatig de rentevoeten verhoogt. De Federal reserve (de Amerikaanse federale  

bank) is daarbij de referentie. Een  eerste belangrijke verhoging gebeurde in juli 2022, een

volgende wordt aangekondigd in augustus. Jerome Powell,  voorzitter  van de Fed,  verraadt

hiermee waar deze maatregel om draait: “het zal pijn doen”, en “er zullen jobs verloren gaan”.

De uitleg in onze officiële pers is dat de rentevoeten nodig zijn om de inflatie tegen gaan, en

dat dat iedereen ten goede zou komen – de prijzen zullen minder stijgen en onze koopkracht

zou  beschermd  worden.  Maar  voor  werkers  betekenen  hogere  rentevoeten  ook  duurdere

leningen afbetalen. En de achterliggende reden om de rentevoeten te verhogen is niet om de

prijzen, maar om de lonen te drukken. In het burgerlijk jargon wordt dat voorgesteld als het

indijken van de  loon-prijsspiraal, een stokpaardje dat in Vlaanderen bijvoorbeeld door  Stijn

Baert regelmatig bereden wordt. Gezegd wordt: “we mogen de lonen niet te veel laten stijgen,
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want dan gaan de prijzen stijgen en dan gaat de koopkracht erop achteruit”, bedoeld wordt:

“we willen de lonen niet te veel laten stijgen want dan hebben we minder over voor winst”.

Een vaak onderbelicht onderdeel van de geschiedenis van het neoliberalisme is de monetaire

politiek  van hoge rentevoeten  die  door  de Fed in  de jaren  1980 werd gevoerd.  Naast  de

deregulering op de financiële markten die we hierboven aangehaald hebben, de privatisering

en de afbouw van de sociale bescherming, is die monetaire poot nochtans cruciaal om het

“succes” van het neoliberalisme te verklaren. Onder leiding van Paul Volcker schroefde de

Fed de rentevoeten tot 20% op, wat de Amerikaanse werkloosheid deed stijgen van 6 tot 11%.

De recessie  die  hieruit  volgde  –  de  “Volcker  shock”  –  was  niet  zomaar  een  ongelukkig

neveneffect van die monetaire politiek, maar een doelbewuste keuze. Massale werkloosheid

creëren was een manier om de weerstand van de werkende klasse te breken, en de stijgende

looneisen van tafel te vegen met een agenda van “we moeten meer jobs – uiteraard slechter

betaalde  –  creëren”.  In  onderstaande  fig.6  zien  we  dat  na  1982  de  “corporate  profits”

(bedrijfswinsten) opnieuw beginnen te stijgen.

Schematisch voorgesteld:

verhoogde interestvoeten => hogere werkloosheid => lagere looneisen => hogere

bedrijfswinsten

Dat dit niet alleen maar vereenvoudigd schema is van het neoliberaal offensief maar ook nu

40 jaar later actueel is, toont het artikel op Quartz van 15 juni 2022.
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Fig. 4: evolutie van de Amerikaanse interestvoeten van 1954 tot 2015 (bron: BBC  )  
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Fig. 5: evolutie van de Amerikaanse werkloosheid van 1980 tot 1989 (bron: commons.wikimedia)
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Fig. 6: evolutie van de Amerikaanse bedrijfswinsten (corporate profits rode lijn) (bron: stats.areppim.com  )  

Hoe beïnvloedt bovenstaande logica die het monetaire beleid in de VS weergeeft, de situatie

in Europa en de rest van de wereld? In een geglobaliseerde economie zijn de gevolgen nooit

beperkt tot de “Amerikaanse” markt. Adam Tooze beschrijft in zijn Chartbook #152:

“Notionally, in a world of relatively flexible exchange rates, countries ought to have a degree

of freedom in relation to US policy. But this underestimates the force of the global dollar

cycle. Once the Fed starts hiking, others have little option but to follow suit or face severe

currency devaluation, which, by raising import prices, will stoke further inflation.”

Tooze waarschuwt er in dit artikel ook voor dat post-COVID-19 alle landen niet alleen een

strak monetair  beleid voeren,  maar ook een strak begrotingsbeleid : een inperking van de

overheidsuitgaven  en  privatisering  van  publieke  assets  die  herinnert  aan  de  golf  van
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“austerity”  (“soberheid”)  van  de  jaren  2010.  De  combinatie  van  die  beiden  dreigt  de

wereldeconomie in een recessie te duwen.
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D. DE OORLOG IN OEKRAÏNE:  ZOWEL EEN VERSCHERPING ALS EEN

“LEGITIMERING” VAN DE SPECULATIE

De oorlog in Oekraïne heeft vier belangrijke “lagen” toegevoegd aan de aanvallen op onze

levensstandaard:

1) een legitimering van de prijsstijging, het vinden van een zwart schaap

2) een verscherping van de energieprijzen, eigenlijk een verderzetting van de speculatie

3) een voortzetting van de austerity

4) een verdere militarisering in Europa en escalatie van de militaire spanning tussen NATO

en China

DE OORLOG IN OEKRAÏNE ALS VERANTWOORDING VAN HOGERE ENERGIEKOSTEN

“Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt zijn de energieprijzen de voorbije maanden opnieuw

uitzonderlijk sterk gestegen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. U hebt een contract

met een variabele prijsformule...”

Klanten bij Engie kregen er bij  hun recente facturen een gratis les politieke actualiteit  bij

geleverd: “het is door het conflict tussen Rusland en Oekraïne”. De grenzen van het cynisme

worden door een de energiegigant die in het eerste half jaar van 2022 vijf miljard winst boekte

dankzij de hoge energieprijzen, een beetje verlegd.

Maar het verwondert ook niet dat de energiemultinational naar de oorlog verwijst om zijn

duurdere facturen te verantwoorden. De energiebevoorrading in de EU is immers voor 25%

afhankelijk van Rusland.
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Fig. 7: afhankelijkheid van de EU van Russisch gas (bron: Eurostat  )  

DE DUITSE ENERGIEWENDE EN DE AFHANKELIJKHEID VAN RUSSISCH GAS

Die  afhankelijkheid  van  Europa  van  Russisch  gas  is  het  resultaat  van  de  geopolitieke

beslissingen na de Val van de Muur. De Duitse exporteconomie die rond de euro gebouwd

werd  had  stabiele  economische  relaties  nodig  met  de  Oosterburen.  Strategische

energieakkoorden met stabiele lage prijzen behoorden hiertoe en kwamen ook overeen met de

heropbouw en  de  stabilisering  van  de  ex-Sovjetstaten  en  het  in  West  en  Oost  onder  de

bevolking  gedragen vredesdividend.

Dat die “stabilisering” op het snijvlak terechtkwam met de historische ambitie van Duitsland

(en de Duitse bevolking) om na de tragedie van WOII van kernenergie af te raken, maakte het

er  de  zaken  niet  minder  complex  op.  De  politieke  uitwerking  daarvan,  gestart  onder  het

bewind van Schröder, 180 graden teruggedraaid door Merkel maar na de ramp in Fukushima

opnieuw op de sporen gezet, maakt dat Duitsland voor haar energiebevoorrading vandaag nog

slechts voor 13% afhankelijk is van kernenergie, en dus des te meer van fossiele brandstoffen.
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De aanleg van de pijplijn Nord Stream 2 sinds 2011, moest aan deze vraag tegemoet komen,

maar zette de relatie met de VS op scherp. Die zagen hun geostrategische agenda in de regio

gedwarsboomd, en in 2019 vaardigden ze sancties uit tegen zowel Duitsland als Rusland. In

2021 sloten de VS en Duitsland een deal waarbij de VS afzag van haar sancties, en waarin

Duitsland zich achter de dreigementen van de VS schaarde, met sancties tegen Rusland.

Maar ook in die gewijzigde geopolitieke context blijven de verdergaande prijsstijgingen na de

Russische  invasie  aangedreven  door  speculatie.  Het  is  omdat  de  financiële  markten

“verwachten” dat bij een aanhoudende oorlog in Oekraïne de gasprijs verder zou stijgen, dat

dat ook gebeurt. En zoals hun brief aan haar klanten laat zien spelen de energieleveranciers

daar ook al op in door hogere voorschotten te vragen.

DE OORLOG IN OEKRAÏNE ALS AANLEIDING VOOR DE MILITARISERING VAN EUROPA

Voor de verdere militarisering van Europa was het ook Duitsland die het voortouw nam, met

een verhoging van het militair budget tot 100 miljard euro in mei 2022. Zowel regering als

oppositie stemden ermee in om de Duitse Grondwet aan te passen om die verhoging erdoor te

krijgen. De oorlog in Oekraïne was de aanleiding voor plannen die hoogstwaarschijnlijk al

langer  in  de  pijplijn  lagen.  In  een  persbericht  van  18  mei  2022 kondigde  de  EU  een

budgetverhoging van 200 miljard euro aan in de komende jaren, en een subsidie vanuit de

Europese Commissie van 500 miljoen om de lidstaten hun industriële militaire capaciteit op te

drijven. Ook in ons land keurde de federale kamer een verhoging van het militair budget goed

met  extra  10  miljard tot  2030.  Die  uitgaven  zullen  in  de  begrotingen  komen  en  moeten

worden “terugbetaald” met verdere bezuinigingspolitiek. In Duitsland gebeurt dat eigenlijk al

met de verhoging van ziekteverzekeringsbijdragen.

De oorlog wordt met andere woorden aangewend om verdere aanvallen op de koopkracht en

de levensstandaard in te zetten.  De  State of the Union van Ursula von der Leyen van 15

september 2022, die een steunpakket tegen de energiecrisis zou aankondigen, werd ook door

De Tijd als een oorlogsspeech bestempeld. Een passage die weinig twijfel laat bestaan over de

verdere aanvallen op onze levensstandaard:
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“Workers in ceramics factories in central Italy, have decided to move their shifts to early

morning, to benefit from lower energy prices. Just imagine the parents among them, having to

leave home early, when the kids are still sleeping, because of a war they haven't chosen. This

is one example in a million of Europeans adapting to this new reality.”

DE POSITIONERING VAN DE NAVO TAV CHINA

Op de NAVO-top van 18 juni werd er uiteraard gepraat over Rusland, maar opvallend: even

goed, en in even scherpe bewoordingen over China. In het NATO “strategic document” dat

naar aanleiding van die top ontworpen werd, lezen we onder meer in paragraaf 13:

 “The  Peoples  Republic  of  China’s  (PRC)  stated  ambitions  and  coercive  policies

challenge our interests, security and values.” 

 The PRC employs a broad range of political, economic and military tools to increase

its  global  footprint  and project  power,  while remaining opaque about its  strategy,

intentions and military build-up.

 The PRC is  rapidly  increasing  its  nuclear  arsenal  and is  developing  increasingly

sophisticated delivery systems, without increasing transparency or engaging in good

faith in arms control or risk reduction.

Dat laat zien dat de Amerikaanse inmenging in de Oekraïne voor de VS ook een opstap is om

zich  in  hun  blending  van  Rusland  en  China  tegen  hun  belangrijkste  rivaal  te  kunnen

uitspreken.  Door  de  aanpak  van  de  pandemie  was  het  Amerikaanse  imperialisme  zich

scherper tegen China aan het keren, maar de confrontatie was al op til toen de VS in 2018 de

War on Terror als een afgesloten hoofdstuk beschouwde. De nieuwe geostrategische doctrine

werd die van de  Greater Power Competition, en in lijn met de  Pivot to Asia kwam China

(opnieuw) in het vizier als de belangrijkste rivaal. Biden nam met zijn aandacht voor China de

draad  het  buitenlandse  beleid  onder  Barack  Obama  weer  op,  daar  waar  de  zogenaamde

“isolationistische” periode onder Trump hem had laten liggen. Maar is er eigenlijk  echt een

breuk geweest?  Vermoedelijk  enkel  in  de  uiterlijke  vormen van de buitenlandse  politiek.

Trumps  handelsoorlog met China sinds 2018, met de miljarden invoerrechten op in China
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gemaakte producten, liggen nog vers in het geheugen. Twee jaar later kon Trump via de in

Steve Bannons podcast geïntroduceerde Wuhan Lab complottheorie met anti-Chinees racisme

de aandacht afleiden van de desastreuse gevolgen van zijn eigen “let it rip” behandeling van

de pandemie. Lijkt Biden de diplomatieke betrekkingen met China terug aan te knopen of

eerder nog meer olie op het vuur te gooien? De trip van Nancy Pelosi naar Taiwan laat weinig

twijfel aan het antwoord op die vraag. Samengevat staat de gerichtheid op China de laatste 3

Amerikaanse bestuursperiodes hoog op de agenda, maar het is een agenda van confrontatie.

DE PANDEMIE ALS TRIGGER VAN OORLOG EN MILITARISERING

De  in  alle  officiële  media  met  het  adjectief  “unprovoked”  (zonder  aanleiding)  betitelde

Russische invasie in Oekraïne is met andere woorden niet alleen het moment voor verdere

speculatie  op  de  energieprijzen,  maar  ook  voor  de  verdere  escalatie  van  geopolitieke

spanningen. Maar het evenement in die escalatie is de pandemie. Het opdrijven van militaire

actie  werd  zowel  in  de  VS  als  in  Rusland aangedreven  door  de  catastrofale  “open  the

business” aanpak van de pandemie op commando van de financiële oligarchie. De basis voor

de krachtsverhoudingen die dat mogelijk maakten werden in in beide machtsblokken gelegd

in  de  jaren  1980  en  dat  bijna  parallel  aan  elkaar.  Wat  het  neoliberalisme  was  voor  het

Angelsaksisch kapitalisme – Reagan, Thatcher en Volcker – waren de Glasnost en Perestrojka

van  de  onlangs  overleden  Gorbatsjov.  De  liberale  hervormingen  die  het  einde  van  de

Sovjetunie inluidden zorgden ook voor een groeiende sociale ongelijkheid, het ontstaan van

een  oligarchie  die  de  rijkdommen  naar  zich  toe  trok,  en  verdere  aanvallen  op  de

levensstandaard  van  de  werkende  klasse.  In  de  15  jaar  tussen  1988  en  2003  daalde  de

Russische levensverwachting bij de geboorte met 4 jaar, van 69 tot 65 jaar. De  mannelijke

levensverwachting daalde zelfs met 6 jaar in die tijdsspanne, van 65 tot 59 jaar. Het is in die

constellatie met de afbouw van sociale bescherming dat de pandemie in 2020 een groot aantal

slachtoffers maakte, een miljoen in de VS en 400.000 in Rusland. De diepe crisis die (in beide

landen) de voorwaarden voor sociale revolutie creëert, kan door de oriëntatie op een externe

vijand  tijdelijk  afgewend  worden.  Zowel  Biden’s als  Putin’s populariteit  stegen  na  de

Russische inval en de Amerikaanse reactie erop. Onze slotsom hier is niet dat de pandemie de

“oorzaak”  is  van  de  militaire  escalatie,  wel  dat  de  verscherping  van  de  interne
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klassentegenstellingen  zich  een  uitweg  zoeken  “naar  buiten”,  en  imperialisme  en

militarisering extra brandstof geven.
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E. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE FASEN IN DE KLASSENSTRIJD

MONETAIR OF GEO-
FINANCIEEL

GEOSTRATEGISCH

OF MILITAIR

GEVOLGEN VOOR DE

LEVENSSTANDAARD VAN

DE WERKENDE KLASSE

IDEOLOGISCH

OFFENSIEF

pre-COVID-19 2018: einde van War on Terror => Greater Power Conflict op de voorgrond

2019: sancties VS tegen Duitsland en Rusland nav exploitatie Nordstream 2

Begin 
pandemie

Lage rentevoeten om financiële markten het 
signaal te geven dat de economie snel zal 
aantrekken

“het is een veredelde verkoudheid”

Tijdens 
pandemie

Speculatie op futures 
financiële markten van 
energie en grondstoffen

grote industrie ongemoeid 
gelaten// maatregelen  tav 
individueel gedrag

EU: coördinatie en 
gemeenschappelijk plan voor
EU-bonds en Corona 
herstelplan; geen coördinatie
over lockdownbeleid

15-20 miljoen oversterfte

“het zal na één golf wel 
voorbij zijn”

“de vaccinaties zullen 
alles oplossen”

“de maatregelen 
berokkenen meer schade 
dan het virus”

“China vervalst 
waarschijnlijk haar 
cijfers”

complottheorieën: Great 
Reset/ “Chinese virus”/ 
Wuhan lab

Einde 
pandemie

Hoge rentevoetpolitiek 
om looneisen van de 
werkende klasse in te 
dijken

Stijging van de prijzen en 
daling van de koopkracht

“er moet een 
onafhankelijke evaluatie 
komen” (want de 
maatregelen hebben meer 
schade berokkend dan het
virus)

Oorlog in 
Oekraïne

Sancties tegen Rusland 
economie (o.a. banken 
uit het internationaal 
betalingssysteem)

Rusland beperkt zelf 
levering van gas

Escalatie ipv pogingen om tot bestand te komen

NAVO-top gebruikt om China als rivaal te 
bestempelen

verhoging militaire uitgaven

“opofferingen brengen tot
de oorlog gedaan is”

“Met terroristen (Putin) 
mag je niet 
onderhandelen”

Inflatie en 
stijgende 
energieprijzen

Onbetaalbare 
energiefacturen (zeker voor 
huishoudens die net buiten 
de bescherming van het 
sociaal tarief vallen)

“Prijsstijgingen zijn de 
schuld van Rusland”

“verdere opofferingen 
zijn nodig”

Fig. 8: overzicht van de verschillende fasen in de klassenstrijd rond de energieprijzen (eigen verwerking)
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F. REACTIE VAN DE WERKENDE KLASSE

In  de  voorgaande  beschouwingen  hebben  we  als  “klassenstrijd”  benoemd  wat  in  feite

eenzijdig het arsenaal en de acties zijn van de dominante klasse in het mondiaal kapitalisme.

De dominante klassen zijn heden de de financiële oligarchen.

De  hier  besproken  strategieën  van  deregulering  van  de  financiële  markten,  speculatie,

militarisering,  rentevoetbeleid,  … hadden en  hebben de verdere  parasitaire  verrijking  van

deze financiële oligarchie als doel. Maar ze hebben dus ook gevolgen voor de levensstandaard

en de weerbaarheid van de werkende klasse, van ‘onszelf’, als overgrote meerderheid van de

bevolking. Doe gevolgen zijn ‘direct’ wanneer we geconfronteerd worden met onbetaalbare

energierekeningen waarvan ons voorgehouden wordt dat er “weinig of niks aan te doen” is (of

erger dat we dan maar zelf onze levensstandaard moeten verlagen). Ze zijn onrechtstreeks

wanneer we onder invloed van de heersende ideologie over de pandemie onszelf minder gaan

beschermen,  zelf  gaan  vragen  om  de  bestaande  beschermingsmaatregelen  op  te  heffen

(denkend dat dit in het voordeel zou zijn van de “zwaksten” in de samenleving).

Het  is  anderzijds  niet  verwonderlijk  dat  de  werkende  klasse  wereldwijd  reageert  op  die

aanvallen  op  de  levensstandaard.  Het  afgelopen  decennium  zijn  de  protestbewegingen,

stakingen  en  massabetogingen  op  wereldvlak  toegenomen.  De  rode  draad  is  telkens

koopkracht en aanvallen op de levensstandaard, of onrechtstreeks de corruptie in het  bestuur

dat daarmee gepaard gaat. Sri Lanka, India, Tsjechië en Brazilië kenden massaprotesten tegen

de regering, De Franse Gele Hesjes kwamen een jaar lang op straat voor koopkracht en een

respectabel  bestaan.  Verschillende wetenschappelijke  rapporten tonen  aan  dat  dit  geen

subjectieve indrukken zijn, maar een objectieve realiteit,  en zeker ook  sinds de pandemie.

(We zouden er ons eerder moeten afvragen waarom dit pas zo laat gebeurt, en waarom de

protesten vooralsnog weinig gecoördineerd zijn, en als one-issue protesten kunnen weggezet

worden.)

Het  is  in  dat  wereldwijd  klimaat  dat  ook protesten  tegen de  verhoogde energieprijzen  in

Europa  ontstaan,  met  de  niet  mis  te  verstane  eis  om  de  facturen  niet  te  betalen.  Deze

actievorm startte in de UK onder de naam  DontpayUK en kreeg in ons land navolging onder

de naam Wijbetalenniet. 
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Beide acties bevatten de duidelijke oproep om de (te hoge) energiefacturen niet te betalen. Op

het eerste zicht lijken dit dan ook gelijkaardige oproepen en actievormen, maar er zijn wel

degelijk wat verschillen.

De actie in de UK ontstond als eerste en heeft enkele zeer concrete eisen: de factuurbedragen

moeten teruggebracht worden tot het niveau van april 2021 en indien er 1 miljoen mensen

intekenen,  organiseren  we  als  groep  een  betaalstaking.  Intussen  worden  er  lokale  acties

gevoerd met kleine subgroepjes. Je kan er zelf één oprichten en krijgt dan promomateriaal.

Deze concrete eisen staan niet in de Vlaamse actie ‘Wij betalen niet’. Daar is de slogan: ‘Wij

betalen niet,  omdat we niet kunnen betalen.’ Er is wel een eis voor nationalisering van de

energiesector, die er in de UK niet in staat, maar geen eis om (substantieel) in te grijpen in de

factuurbedragen.  De  vraag  is  hoe  de  groep  die  ‘niet  kan  betalen’  elkaar  zal  vinden  en

organiseren?

Initiatieven  van  sociale  strijd  tegen  aanvallen  van  op  onze  levensstandaard  kunnen  op

verschillende manieren evolueren. Tot bewegingen die fysiek op straat komen (zoals de Gele

Hesjes)  of  enkel  tot  juridische  acties  waar  een  kleine  kern  (juridische)  professionals  of

intellectuelen rechtszaken aanspannen waarvoor een bredere groep geld inzamelt  (zoals de

Klimaatzaak). Ook de communicatie- en mobilisatiestrategie kan variëren: wordt er open en

breed gemobiliseerd  of  wordt  het  overgelaten  aan  een  kleine  kern?  En ten  slotte  kan  de

inhoudelijke  basis  ‘breed’  of  ‘smal’  zijn:  men  kan  in  de  mobilisatie  verwijzen  naar  de

verschillende raakvlakken in de klassenstrijd en de aanvallen op onze levensstandaard (zoals

de oorlog in Oekraïne), of integendeel onder druk van de heersende ideologie ervan uitgaan

dat “de zaken van elkaar gescheiden moeten worden” om op “de kern van de zaak” (enkel de

energiefacturen) te concentreren.

De conclusie van onze analyse is in elk geval dat de hoge energieprijzen onderdeel zijn van de

algemene aanvallen op de levensstandaard, en dat de strijd daartegen die bredere context moet

proberen in te zien. Het zal de actievormen, het bewustzijn en de mobilisatie enkel versterken,

en verbreden. Maar of nu concreet gesproken de acties rond de energiefactuur daarvoor de

aanzet zullen geven of niet, een beweging tegen de stijgende levensduurte zal uiteindelijk ook
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een beweging tegen militarisering  en oorlog moeten zijn.  Het  is  normaal  om daarbij  ook

politieke eisen te stellen waarrond kan gemobiliseerd worden om de beweging te versterken.

Bijvoorbeeld:

 Energie in publieke handen (dit is niet noodzakelijk hetzelfde als in staatshanden)!

 Ingrijpen op de netwerkkosten van de facturen!

 Loonsverhogingen bovenop de stijgende levensduurte!

 (evt.) eigendomsrechten voor groen energiebedrijf op lokaal, regionaal en nationaal

niveau uitvaardigen!

 Stop de oorlog in Oekraïne en stop de sancties, die helpen de Oekraïners helemaal

niks vooruit!

De komende maanden staat de koopkracht ook op de politieke agenda in ons land, met de

welvaartsenveloppe, de loonnorm en de index. We mogen er daarbij niet vanuit gaan dat de

bestaande organisaties van de werkende klasse de strijd zullen opentrekken naar de acties van

het niet-betalen, we mogen integendeel verwachten dat ze uit elkaar zullen gehaald worden,

zoals  een  vakbondsvertegenwoordiger  ook  al  liet  weten,  dat  de  strijd  om  de  betaalbare

energiefacturen een sprint was, maar dat “zij” met de loonkwestie een marathon liepen. Ook

kunnen  we  verwachten  dat  de  strijd  voor  duurzame  omschakeling  van  energie  door  de

heersende ideologie zal worden voorgesteld als antithetisch van “betaalbaar”. Maar dat mag

geen reden zijn om terug te krabbelen of om ook op dat vlak de link niet te maken tussen de

strijd voor de levensstandaard en die voor een duurzaam omgaan met onze grondstoffen en de

planeet.

Om af te sluiten komen we terug op onze bevinding van de inleiding. Tot voor de pandemie

gebeurden de overdracht van rijkdom en de ondergraving van de levensstandaard gedurende

de  laatste  30-40  jaar  voornamelijk  door  de  speculatiemechanismen  die  zich  op  de

vastgoedmarkt situeerden. De acute prijsstijgingen van energie betekenen echter niet dat die

dat mechanisme vervangen. Nee, de door speculatie aangedreven prijzen van de woningen

blijven stijgen, de energiekosten komen daar gewoon “nog eens bij”. In dat opzicht kunnen

bijvoorbeeld bestaande campagnes als “Te Duur”  die zich in Oost-Vlaanderen richt tegen de
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dure  woningprijzen,  en  de  Wijbetalenniet complementair  aan  elkaar  zijn,  en  een  bredere

beweging tegen de levensduurte vorm geven.
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DEEL II DE ECOLOGISCHE TRANSITIE GEVANGEN TUSSEN
AUSTERITY EN GRONDRENTE

De  voorbije  tien  jaar  werd  Duitsland  vaak  gelauwerd  als  voortrekker  wat  betreft

energietransitie met hun zogenaamde “Energiewende”. Sinds 2013 zijn er in het land grote

investeringen gebeurd in zon- en windenergie. Anderzijds werd het Duitse beleid ook vaak

bekritiseerd omwille van de grote kostprijs, die ook deels werd doorgerekend in de prijs voor

elektriciteit. 1

Een analyse van de Duitse Energiewende zal ons helpen om ook beter zicht te krijgen op de

Europese “Green Deal”. De Europese Green Deal is geen kopie van de Energiewende maar

beide hebben een fundamenteel idee gemeenschappelijk: dat een energietransitie kan verenigd

worden met het austerity-beleid. 

Dit  steunde  op de  idee  dat  lokaal  opgewekte  en  verbruikte  wind-  en  zonne-energie  veel

goedkoper  is  dan  fossiele  brandstoffen  en  deze  dus  zouden  wegconcurreren.  Met  andere

woorden: laat de markten hun gang gaan en alles komt goed.2 Dit paste natuurlijk perfect in

het plaatje van de liberalisering van de energie-markten.  

Probleem: wat wanneer er gedurende langere periode geen zon en wind is (de 'dunkelflaute')?

Aangezien  grootschalige  opslag  van  elektriciteit  uit  hernieuwbare  energiebronnen  niet

mogelijk was (en is) moest de deze komen van fossiele brandstoffen. Kernenergie paste niet

in  het  verhaal:  enerzijds  omwille  van  de  aversie  onder  de  bevolking  na  de  rampen  in

Tsjernobyl  en  Fukushima;  anderzijds  omdat  de  grootschalige  investeringen  en  een

gecentraliseerde technologie botsten met het austerity-beleid.

1 “The average cost of electricity for German households has doubled since 2000. By 2019, 

households had to pay 34 U.S. cents per kilowatt-hour, compared to 22 cents per kilowatt-hour in

France and 13 cents in the United States.” 

https://vaclavsmil.com/wp-content/uploads/2021/01/71.ENERGIEWENDE.pdf

2  Een belangrijke inspiratiebron voor deze ideologische fundering van de Duitse Energiewende was de 

amerikaan Amory Lovins van het Rocky Mountains Institute. https://www.ecologic.eu/10221
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Om voldoende elektriciteit te voorzien tijdens periodes van ‘dunkelflaute’ moest Duitsland

dus parallel aan de investeringen in zon- en windenergie blijven investeren in infrastructuur

om  via  fossiele  brandstoffen  de  nodige  energie  te  voorzien.  Dit  verklaart  mee  de  grote

kostprijs van de Duitse Energiewende.

Paradoxaal genoeg moest ook de elektriciteitsmarkt zo georganiseerd worden dat wind- en

zonne-energie fossiele brandstoffen niet zodanig uit de markt zouden prijzen dat de nodige

investeringen in infrastructuur voor fossiele brandstoffen achterwege zouden blijven. Zoals

we in Deel I bespraken nemen de fossiele energie-giganten dit cadeau dankbaar in ontvangst.

Dat de impact van de Duitse Energiewende beperkt is gebleven wat betreft het terugdringen

van  fossiele  brandstoffen  blijkt  uit  de  cijfers.  Weliswaar  is  het  aandeel  van  fossiele

brandstoffen in de opwekking van elektriciteit tussen 2000 en 2019 teruggedrongen van 60%

naar 47%. Wanneer echter gekeken wordt naar het totale Duitse energieverbruik dat was dit in

2000 voor 84% afkomstig van fossiele brandstoffen, in 2019 was dit slechts met 6% gedaald

naar 78%.3

Sinds de oorlog in Oekraïne is de blijvende Duitse (en Europese) afhankelijkheid van fossiele

brandstoffen  en  de  volatiele  energiemarkten  helemaal  bloot  komen  te  liggen.  In  Deel  I

bespraken we hoe allerlei ad-hoc oplossingen voor worden uitgedacht om de energie-prijzen

onder  controle  te  houden.  Het  onderliggende  Europese  austerity-beleid  wordt  niet

fundamenteel in vraag gesteld. De vraag blijft dan: wie zal de ad-hoc oplossingen betalen?

Zonder  kader  dat  de  macht  van  energie-giganten  aan  banden  legt  zal  het  antwoord

onvermijdelijk zijn: de bevolking.

Bij diegenen die een meer fundamentele kritiek geven ontbreekt een grondige analyse van het

energiesysteem. 

De antwoorden op de problemen  gaan vaak in  de richting  van het  pleidooien  voor  meer

gedecentraliseerde  en  lokale  energienetwerken.  Deze  zijn  ‘handig’  omdat  ze  kunnen

gepresenteerd  worden als  een alternatief  dat  kan ontwikkeld worden zonder  het  Europese

austerity-beleid moeten aanpakken.

3  https://vaclavsmil.com/wp-content/uploads/2021/01/71.ENERGIEWENDE.pdf
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Aviel Verbruggen pleit bijvoorbeeld om ernaar te streven embargo’s van fossiele brandstoffen

maximaal te bestrijden. Embargo’s leiden enkel maar tot duurdere fossiele brandstoffen waar

fossiele-energiegiganten alsnog van kunnen profiteren. Betaalbare fossiele brandstoffen zijn

volgens  hem nodig  om mensen  de  mogelijkheid  te  geven  te  investeren  in  hernieuwbare

energie die op termijn sowieso de fossiele brandstoffen zullen wegconcurreren.4

Op zich valt er veel te zeggen voor de kritiek van Verbruggen op embargo’s. 

Er  is  echter  één  grote  blinde  vlek  in  zijn  redenering:  het  ontbreken  van  een  efficiënte  /

praktisch inzetbare manier om elektriciteit in voldoende mate op te slaan voor periodes van

weinig wind / zon. Zonder dit in rekening te brengen lijkt zon/wind goedkope energie, maar

dan vergeet je opslag als cruciaal element. Er doen over opslag veel ideeën de ronde en er zijn

veel interessante experimenten maar batterijen bijvoorbeeld zijn nog verre van in staat om de

‘dunkelflaute’ op te vangen.

Het  is  ook  heel  onwaarschijnlijk  dat  een  oplossing  hiervoor  mogelijk  is  zonder  een

grootschalig elektriciteits- of energienetwerk. Dit is de enige manier om geografisch nuttige

regio's te verbinden met regio's die minder of niet geschikt zijn voor opslag/opwekking van

energie. In dit kader is de idee van 'lokale energiegemeenschappen niet realistisch en zelfs

asociaal.

Een tweede  groep ziet  een  antwoord  in  een  nationalisering  van de  energiesystemen.  Via

nationalisering  zouden  de  winsten  kunnen  gebruikt  worden  voor  een  energietransitie  die

tegelijk  ook  sociaal  is.  Echter:  met  de  financiële  crisis  hebben  we  goed  gezien  hoe  een

nationalisering evengoed een nationalisering van de verliezen kan zijn waarbij uiteindelijk de

winsten wel geprivatiseerd blijven, het zogenaamde ‘socialisme voor de rijken’.

Daarmee zijn we terug bij een drempel die we sowieso moeten nemen vooraleer een antwoord

op de energie-crisis mogelijk is: breken met het Europese austerity-beleid.

4  https://www.youtube.com/watch?v=_BbWLnD0MvE
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Belangrijk daarbij  is dat dit  austerity-beleid stap voor stap zich onttrokken heeft  van elke

grondwettelijke  legitimiteit.  Zie  de  hiervoor  ook  de  klacht  van  Recht  op  Recht  bij  het

Grondwettelijk Hof tegen de meest recente Europese begroting.

Breken  met  het  austerity-beleid  betekent  ook  dat  er  een  nieuw  legitiem  kader  nodig  is.

Vandaag zitten we immers in een schemerzone waarbij nationale grondwetten nog bestaan

maar tegelijk onderworpen zijn aan een Europees beleid dat zich hieraan onttrekt. 

Een nieuw legitiem kader veronderstel een (Europese) grondwetgevende volksbeweging en

een nieuwe fundamenten die ons kunnen helpen een antwoord te bieden op onder andere de

energiecrisis.

Wat dit laatste betreft kan het begrip ‘grondrente’ ons helpen om een antwoord te vinden. De

Noorse praktijk kan op dit vlak inspiratie bieden. 5

5 https://progressandpoverty.substack.com/p/norways-sovereign-wealth-fund
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