
1 In 1875 werd op eenkongres te Gotha, door
aaneensluiting van twee
reeds bestaande arbeidersor
ganisaties, de Sociaaldemo
kratischePartij van Duitsiand
opgericht. Her eerste puntvan
her tegelijkertijd aanvaarde
‘Programma van Gotha’ luid
deals volgt:

“Dc arbeta’ is de bron van
aYe njkdom en van aYe kul
tuur, en gezlen nutsig werk
enkel mogelyk is in de rnaat
schappq en door c/c maat
schappq, behoort de op
brengst van de arbeid onver
minderd en volgens gelqk
recht, aan a/Ic leden van c/c
maatscbappq toe.”

Maixheeft dir programma
punt nogal kritisch bekeken
omdat het zeker niet zonder
nicer zou kunnen ingevuld
worden “in de eerste faze van
een kommunjstische maat
schappij zoals ze na lange
barensweeen zalvoortkomen
uit de kapitalistische maat
schappij”. (1k citeer diten het
volgende uitManc, ‘Kritik des
Gothaer Programms’, MEW,
del 19.)Wantvan her ‘maar
schappelijk totaalprodukt’
moet om te beginnen ‘afge
hvkken ‘worden:

“ten eerste: middelen let
vervanging van opgebruikte
pmduktiemici4elen;

ten tweede: b~komendge
dee/se voordeui:breiding van
depmduksie’

ten derde,• reserve- ofverze

keringsfoncjs tegen ongeval
ten, storingen door natuur
gebeurtenissen enz.

Deze aftrekjeen van c/c ‘on
verminderde arbeidsop
brengst’ beantwoorden aan
een ekonomjsche noodzake
lzjkheic4 bun grootte moet
bepaald worden volgens de
beschikbare rn/dc/den en
krachten, zekunnen opgeen
enkele manierberekena’wor
den op basis van een ofande
i-c rechtvaardighejd.”

(Marx verwijst dan verder
ook nog naarde noodzakelij
ke soclalebestedingen waar
voor moet gezorgd worden
“alvorens men tot een mdlvi
duele verdeling” van de ar
beidsopbrengst kan over
gaan: administratiekosten,
“wat bestemd is voor de ge
meenschappelijke bevredi
ging van bepaalde behoef
ten, zoals scholen, gezond
heidsvoorzieningen enz.”en
een “fonds voor werkonbe
kwamen”.)

2Wat de invulling van hetsocialisrisch progranm~a
in de weg sraat, lijkt dusvoor
namelijk en ekonomische
noodzaak te zijn om een be
langrijk gedeelte van de op
brengst van de maatschap
pelijke arbeid te besteden
aan:

1) “middelentervervanging
van opgebruikte produktie
middelen”;

2) een “bijkomend gedeel
te voor de uitbreiding van de
produkrie”.

(Want de vermelde sociaje
bestedingen maken natuur
lijk deel uit van het socialis
tisch projekt zelf.)

Stel bij voorbeeld met En-
gels dat de afschaffing van de
kapitalistische eigendoms
verhoudingen “deenigevoor
waarde vormt voor een on
ophoudelijke en steeds viug
ger voortgaande ontwikke
ling van de produktieksach
ten en daarmede voor een
praktisch onbeperkte verho
ging van de produktie zel?’
(‘De ontwikkeling van het
socialisme van utopie tot
wetenschap’, eveneens in
MEW, deel 19.): welke ge
weldige omvang zouden de
door Marx voorzjene ‘aftrek
ken’ dan niet aannemen? Met
veel kosten zouden alle pro-S
duktiemiddelen onophoude
lijk en met steeds toenemen
de sneiheid moeten vervan
genwordendoornje~w~ met
en hogere produktiekracht,
d.w.z. produktiviteft (en dit
in een socialjstische maat
schappij P); en de bijkomen
de kosten voor een “pink
tisch onbeperkte verhoging
van de produktie zel?’ zullen
ook niet te verwaarlozen zijn.
Hoeveel of hoe weinig zal er
dan nogoverblijvenvooreen
verdeling van de maatschap
pelijke opbrengst van de at
beid onder “alle leden van de
maarschappij”?

3Terloops opgemerkt:Marx noch Engels maak
ten in hun eigen taalgebruik

een verschil tussen ‘socialis
me’ en ‘kommunisme’. De
maatschappijvorm die Marx
in zijn bovensraande opmer
kingen beschrijft noemt hij
zelf bier, zoals gezegd, “de
eerste faze van het konimu
nisme”. Ret eigenlijke streef
doel dat enkel kan bereikt
worden wanneer de aange
duide “ekonomische nood
zakelijltheden” ook voorbij
gestreefd zullen zijn, noemr
hij “een hogere faze van het
kommunisme”. Inmiddels
duidt men vaak met het
woord ‘socialisme’ aan wat
Marx “de eerste faze van bet
kommunisme noemde”, en
met het woord ‘kommunis
me’, Marx’ “hogere faze van
het kommunisme”, Toch is
met en ‘groen socialisme’ in
de hier gestelde vinag zeker
bet uiteindelijke streefdoel
bedoeld.

4Wat Engels (zich) voorsteM, maakt elk socialis
me onmogelijk dat echt die
naam waard zou zijn. Macc
lijkt eerder de mening toege
than dat de overgang naar
en “hogere faze van hetkom
munisme” enkel zou moge
lijk zijn doordat de ekonomi
sche noodzakelijkhejd van
onophoudelijke vervanging
van produktjemjddelen en
steeds meer uitgebreide om
yang van de produktie, al
thans op termijn, zal over
wonnen worden. Kan dat?

La ten we eerst de ‘noodza
kelijke’ vervanging van pro-

duktiemiddelen bekijken.
Deze zou ondragelijk wor
den indien zo’n vervanging
reeds ‘noodzakelijk’ zou ge
acht worden, enicel om zelfs
nog bruikbare produktiemid
delen van lagere produkrivi
teit te vervangen door meer
‘moderne’ met een hogere
produktiviteit. Ret is echter
zeer devraag ofdaarvoor Uk
eindelijk enig ander motief
bestaat dan het streven naar
een nieuwe overwinning in
de nationale of internariona
le konlcurrentmestrijd: het be
drmjf, de bedrijfstak ofbet land
die bun produktiviteit weren
teverhogen, kunnen hoedan
ook, zonder hun eigen ar
beidsmnspanningteverhogen
een omvangrijkere produk
tie voortbrengen en daarvoor
natuurlijk een grotere tegen
waarde naar zich toetrelcicen
van anderen die zich nog
steeds evenveel moeten in
spannen. Zo’ninspanningom
zicbzelfte verrijken ten koste
van en verarming van ande
ren is echter net kenmerkend
voor het kapitalisme.

(Zoals Marx ook wel weet,
kan een kapitalistlsche on
dememing enkel winst bce-
ken door de ‘meerwaarde’
geproduceerd door haar ei
genarbeiders ook nog te ‘tea
liseren’, en niet zonder meer
door deze laatsten uit te bui
ten. Voor een nader betoog,
zie mijnopstelover’Hetkom
munisme - het marxjsme
voorbij’, te verschijnen in het
eerstvolgende nummer van
bet ‘Vlaams Marxistisch Tijd

Rudolf Boehm (Rijksuniversjtejt Gent)

IS EEN GROEN SOCIALISME
OGELIJ ?

Deze vraagstelllng is het onderwerp van ecu betoog dat Rudolf
Boelun, professor aan de RUG, heeft voorbereid (1). Zijn antwoord

luidt dat enkel eengroen socialisme mogeijk is. Hieronder zijn

verantwoordiug.
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schrift’.)
Een heslissende ovel-win

fling op het kapitalisme kân
dus enkel behaalcj worden
door een eluc/ete stellen ann
cle”onophoucleljjkeens~~~~j5
vluggervoortgaancje o,z!u’&
ke!ingvan de produktiekrach
ten” (Engels !) of dc produk
tiviteit.

S\Vat daarentegen de nodlige ‘uitbreiding van dc

produktie’ betreft, is het dui—
delijk dat die moeten voort
gaan, voornamelijk dan op
het gebied van gebruiksgoe
deren (huizen, kieding, enz.)
en verbnhiksgoederen (zoals
voedsel, of brandstof voor
koken en verwarming), tot-
dat dc hevrecliging van de
behoeften van “alle leden van
dc maatschappij” (op wereld
plan U voldoende veiligge
steld is. Andes zou trouwens
de ‘individueleverdeling’van
de maatschappelijke arbeids
opbrengst gewoon zonder
enige inhoud hlijven. Toch
moet geleidelijk aan een vol
cloencie uitbreiding van de
produktie van gebruiks- en
verbruiksgoederen haalbaar
zijn wanneer /ninclermidde
len hesteed worden aan de
bestendige vervanging en
vernieuwing van produktie
middelen (rerwijl Engeisdeze
onophoudelijke vernieuwing
wilde voorsteilen als enig
middelom ‘dc produktie zelf
praktisch onheperkt te vet
hogen” 1). Men kan er ook
des te heter in slagen hoe
duwzame,rdje vooz-tgebrach

Ce gebruiksgoederen zijn.

Daarznee zouden echter
in een socialistische sa

menleving tegeli/Ieen’qd de
twee belangrijkste oorzaken
van onze milieuproblei~en
weggewerkt worden: name
lijk ons overmatig verbruik
van grondstoffen, en vooral
energie, met de bijhorende
vervuiling; en onze overma
tige produktie van wegweip
produkten, met flog eens bij
horende afvalproduktie Cm
opnieuw op dc eerste plaats
de onophoudelijke vernieu-•
wing van onze produktiemid
delen te hekijken die erloe
hestemd is de produktiviteit
op te drijven.

Elke verhoging van dep;v
duktivjtejt komt er voorna
melijk op fleer de helasting
van menselijke arheidskracht
Ce vervangen door een nicer
belasting van na:uurkrach
ten (‘energie’); en tegelijker
Cud komt ze neerop deonop
houdelijke vernietiging van
niet eens “opgehruikte pro
duktiemiddelen”(Ma~), hOn
herleiding tot wegwerppro~
dukten.

(Ook Gorhatsjov vermeldt
in zijn ‘Perestrojka’-hoek van
1987 met verontwaardiging
dathij in 1987 moestvaststel.
len dat men bij de modemi
sering van een groteSovjeti~
sche automobielfabnek “had
vertrouwd op machines die
vijfâ zeven jaar oud waren”,
Hoe oud mocht dan volgens
hem een machine worden

alvorens op de schroothoop
gesmeten te worden?)

Reeds in bet eerste ‘Rap
port aan de Club van Rome’
van 1972 wed in feite een
‘stopzetting van de groei’
nocli voldoende noch zelfs
noodzakelijk geachr om aan
onze milieuproblemen een
einde te stellen, maar werd
zwaar de nadruk gelegd op
een zestal ‘beleidslijnen’
waaronder de beide volgen
de:

“bet grondstoffenverbrujk
per eenbeid van industriele
produkije (‘mod) tot een vier
tie van tie waara’e van 1970
(‘worden) teruggebrach: “en,
~

van tie industriele kapitaal
goederen (moe: worcien) ver
,&‘root,., Deze heleidsign leid:
bovenciten tot vermindering
van de uitpuulng van tie
hulpbronnen en van tie ver
vuiling

(zie ook mijn opstel over
‘Dc groei van de Club van
Rome’ in ‘EcoGroen’, nr. 11
van februari 1992)

Wat dan de ‘uitbreiding
van de produkcie’ betreft,

voomamelijk van gebruiks
goederen, is het ekoiogisch
problecmn ook hier wellicht
minder dat van de ‘groei’ van
het bruto nationaal produkt
(BNP) dan van de vermincle
ring van bet netto nationaal
produkt, d.w.z. dat een toe
nemend gedeelte van de
voortgebrachre gebruiksgoe

deren enkel nog dient voor
de vervanging van versleten
of als ‘gedemodeerd’ be
schouwde oudere gebruiks
goederen. Het aantal auto’s
dat bij ons rondrijdt neemt
blijkbaarnogstee~ toe, maar
een heel groot gedeelte van
de nieuw geproduceerde
auto’s wwang:enkel oudere
modellen die nog in gebruik
waren.

(Op het vlak van de eigen
lijke verbruiks of konsump
tiegoederen worth naar het
schijnt met toenemend ener
gie-gebrijik en bijhorende
vervuiling, in feite uiteinde
lijk niet zoveel meet gepro
duceerd.)

Dc eis van bet eerste ‘Rap
port aan de Club van Rome’
dat het grondstoffenver~~i~
(vooral energieverbruik) per
eenheid van de produktie zou
moeten teruggehracht wor
den tot één vierde van bet
peil van 1970, zal waarschijn
lijk toch niet anders kunnen
ingevuld worden dan door
de omvan,g van de produktie
Ce verlagen tot één vierde van
bedoeld niveau, door de
duurzaamheid van de ge
hruiksgoederen te vervier
voudigen.

8 Uitalditvolgtdatdedoelstelling van bet socialis
me inderdaad enkel nog zou
kunnen waargemaakt wor
den onder de vorm van een
‘groensocialisme’. Welnu, het
feit dat iets enkel kan worden
verwezenlijkt onder één be-

paalde voorwaarde, kan 66k
betekenen dat bet niet kan
waargemaaktworden omdat
bedoelde voorwaarde niet
zou kunnen ingevuld wor
den. In bet onderhavig geval
werd ecbter aangecoond hoe
de ‘groene’ voorwaarde voor
een socialistische samenje
ving wel degelijk door zo’n
socialistisch projekt kàn en
zàl ingevuld worden.

RudolfBochni
24 januari 1992

(1) Regenboog organiseers
ccii gespreksavoncj over dit
ondenveip op woensdag 12
februari as., in Oratorien
bof Mecbelsesp-aat 111 Se
Leuven, om 20 uur. Boven
staandetelest is he: betoogdat
Rudolf Boehm zal verdedi
gen.
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Verena Vernunfi (Huiswand aan Checkpoint Charlie)
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