
Openbare Discussiebijeenkomst
georganiseerd door

A Free Retriever’s Digest  en arbeidersstemmen.nl

Van de Maghreb tot de Perzische Golf: 
Hoe te strijden tegen oorlog en armoede?

Zaterdag 29 februari 2020

De Kargadoor
Oudegracht 36, Utrecht

Kamer 3 
“Welke strijd tegen de oorlog?” 

Zaal open: 13:30 h
Aanvang bijeenkomst: 14:00 h

Einde:  16:30h

De oorlogen in Syrië en in Libië treffen niet al-
leen de bevolking van deze landen, maar ook de 
arbeiders  en  werkloze  proletariërs  van  Irak, 
Iran, Libanon, Egypte. Het  gevolg  daarvan zijn 
rellen  en  revoltes  in  deze  landen  tegen  de 
plaatselijke onderdrukkers  en uitbuiters, soms 
stakingsbewegingen die het perspectief van een 
revolutie kunnen openen.

Ook  de  Verenigde  Staten, Rusland, Turkije  en 
landen van de Europese Unie zijn betrokken in 
deze oorlogen. Soms door direct militair ingrij-
pen, vaak door het steunen van plaatselijke re-
gimes, of van de oppositie, van bepaalde legers 
en milities. Alle zijn met elkaar slaags om het 
beheersen  van  de  rijke  olie-  en  gaswinning. 
Daarnaast zien we het profiteren van de vluch-
telingenstromen die  op gang  komen door  de 
oorlogen en de armoede.

De arbeiders, zowel de werkenden als het over 
de hele wereld groeiende leger van werklozen, 
zijn het eerste slachtoffer van wat in feite oor-

logen  zijn  tussen  imperialistische  staten.  Zij 
worden  gedood, verwond, raken  getraumati-
seerd en blijven totaal verarmd achter. In de rij-
kere landen ‘betalen’ zij de uitgaven voor de im-
perialistische oorlog met een achteruitgang van 
hun lonen (eerst ten opzichte van de winsten, 
daarna  absoluut), uitkeringen, pensioenen, het 
aantasten van de medische en sociale zorg, en 
van het onderwijs. Sluipend gaan bepaalde be-
lastingen  en  heffingen  omhoog, de  werkdruk 
stijgt, de werkloosheid daalt … op papier. Elke 
nieuwe generatie jongeren in Noord-Afrika en 
in het Midden-Oosten (ca. 30% van de bevol-
king) dient als voetvolk en kanonnenvoer, of rot 
weg in krottenwijken. In rijkere landen werkt 
men  aan  herinvoering  van  de  dienstplicht; in 
Nederland  nooit  afgeschaft,  sinds  2020  ook 
voor vrouwen.

Tijdens de bijeenkomst discussiëren we na een 
korte inleiding over de oorzaken van deze oor-
logen, hun gevolgen en op welke wijze hieraan 
een eind gemaakt kan worden.

Web blogs: 
A Free Retriever’s Digest: https://afreeretriever.wordpress.com 

Arbeidersstemmen: https://arbeidersstemmen.wordpress.com 

De voertaal op deze bijeenkomst is Nederlands. We stellen correspondentie op prijs. 
Neem contact op met ons per e-mail: FredoCorvo@protonmail.com (Nederlands)

https://arbeidersstemmen.wordpress.com/
mailto:FredoCorvo@protonmail.com
https://afreeretriever.wordpress.com/


Public Discussion Meeting
organized by

A Free Retriever’s Digest and arbeidersstemmen.nl

From the Maghreb to the Persian Gulf 
How to struggle against war and poverty?

Saturday 29 February 2020

De Kargadoor
Oudegracht 36, Utrecht

Room 3 
“Which struggle against war?” 

Meeting room opens at 13:30 h
The meeting starts at 14:00 h

Closure at 16:30h

The wars in Syria and Libya do not only affect 
the  population  of  these  countries  but  the 
workers and jobless proletarians of Iraq, Iran, 
Lebanon, Egypt as well. The consequences are 
riots and revolts in these countries against the 
local  oppressors  and  exploiters,  sometimes 
strike movements that can open the perspec-
tive of a revolution.

The United States, Russia, Turkey and the coun-
tries  of  the  European  Union  are  implied  in 
these wars as well. Sometimes by direct mili-
tary intervention, more often by supporting lo-
cal regimes, their oppositions or certain armies 
and militias. They all fight against each other for 
the control over the rich oil and gas resources. 
In addition, we see the attempts to draw profit 
from the flows of refugees caused by wars and 
poverty.

The  workers, both  those  at  work  and  the 
growing army of jobless worldwide, are the first 
victims of what in fact are wars between impe-

rialist states. They are killed, wounded, trauma-
tized and are left behind totally impoverished.

In the wealthier countries they ‘pay’ for the ex-
penses of the imperialist war with a decline of 
their wages (at first with regards to the profits, 
subsequently  in  absolute  terms), allowances, 
pensions, the degradation of medical and social 
care,  and of education. Certain taxes and dues 
creep up slowly, work pressure rises, unemploy-
ment drops … on paper. Every new generation 
of youngsters in North Africa and the Middle 
East  (about 30% of the population) serves as 
foot soldiers and cannon fodder, or rots away in 
slums. In wealthier countries the reintroduction 
of  the draft  service is  being prepared; in the 
Netherlands it has never been abolished, since 
this year it applies to women as well.

After a brief introduction we discuss about the 
causes of these wars, their consequences, and 
in which way these can be put to an end. 

Web blogs: 
A Free Retriever’s Digest: https://afreeretriever.wordpress.com 

Arbeidersstemmen: https://arbeidersstemmen.wordpress.com 

The meeting is held in Dutch language. Translations can be provided. We appreciate correspondence. 
Contact us by e-mail: afreeretriever@gmail.com (English)

https://arbeidersstemmen.wordpress.com/
https://afreeretriever.wordpress.com/
mailto:afreeretriever@gmail.com
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