INTRO
Dat de huidige mondiale crisis, politiek, humanitair, economisch en ecologisch, door het huidige systeem en de huidige
representatieve democratie kan worden gekeerd, is een illusie.
Regeringswisselingen zullen niet leiden tot fundamentele veranderingen, laat staan tot een breuk met de structuren en de
institutionele kaders van het kapitalistische systeem. Stemmen is een ceremonie die mensen depolitiseert en een werkelijke radicale democratie kan niet beperkt worden tot verkiezingen. Dat schreven we enkele maanden geleden in een bespreking n.a.v. de verkiezingsoverwinning van Trump (1). Ook
stelden we dat een concreet programma voor radicale democratisering al lang voorhanden is en zelfs in praktijk wordt gebracht. Namelijk het libertaire municipalisme van Murray
Bookchin (1921 - 2006) dat in de vorm van het democratisch
confederalisme - uitgewerkt in de gevangenis door Abdullah
Öcalan en omarmd door de Koerdische bevrijdingsbeweging
en vrouwenbeweging - voeten aan de grond heeft gekregen in
Rojava, in het noorden van Syrië (2). Genoeg reden voor ons
om ons verder in de ideeën van Bookchin te verdiepen. Daarvoor hebben we, samen met een kameraad van KonfrontatieDigitaal (http://www.konfrontatie.nl/
blog/) opnieuw een artikel uit ROAR-
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magazine vertaald. “Bookchin’s Revolutionaire Programma”, geschreven
door Janet Biehl (3). Janet Biehl was
vanaf eind jaren ‘80 de gezellin en medestandster van Bookchin en schreef
zijn biografie “Ecology or Catastrophe - The Life of Murray
Bookchin” (2015). In 2014 en 2015 bezocht ze Rojava.
De aandacht voor het libertaire municipalisme of het communalisme is ook hier in de Lage Landen zeker niet nieuw.
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Onlangs is bij uitgeverij Kelder een mooie bundeling van artikelen van Bookchin verschenen: Sociale ecologie en politiek
(te bestellen via http://kelderuitgeverij.nl/p=f&u=43).Vijftien
jaar geleden al konden we op Indymedia lezen dat het communalisme aan zijn tweede levenscyclus was begonnen: “In
België en Nederland verschijnen er steeds meer geschriften
van communalisten en ze worden druk besproken op het internet en tijdens lezingen, workshops of studiegroepbijeenkomsten” (4). Tijdens het vertalen van het stuk van Janet Biehl kwamen we er ook achter dat het eigenlijk een geactualiseerde samenvatting was van een toespraak van Biehl gehouden tijdens de Libertair Municipalistische Conferentie in
Lissabon in 1998. Het bleek in 2003 ook nog eens in het Nederlands vertaald te zijn in een 42-pagina’s tellende brochure
door een groep mensen die zich Democratisch Initiatief
noemde (5).
Radicaal municipalisme of communalisme, de termen worden
nog al eens door elkaar gebruikt, verwijst naar een politieke
praktijk die uitgaat van het lokale, de wijk, de gemeente, als
basis van radicaal zelfbestuur. Een beweging die zich langzaam maar zeker als een duale macht uitbreidt en daarbij de
instellingen van een nieuwe rationele, ecologische en libertaire
maatschappij vormgeeft. M.a.w. het nieuwe komt tot leven
terwijl het oude afsterft. Het beantwoordt aan cruciale vragen over organisatie die al eerder in Hydra ter sprake kwamen. Bijvoorbeeld de discussie tussen Michael Hardt en John
Holloway over wel of niet institutionaliseren en hoe continuïteit te verlenen aan de golfbewegingen van opstand en subversie? Bij Bookchin lijken het institutionele en het rationele
juist samen te gaan. Het gaat juist om het institutionaliseren
van de wijkraad als zijnde de kern van een uitdijende radicale
democratie. Volgens Bookchin is het libertaire municipalisme
de “rode knop” die ingedrukt moet worden als de radicale be2

weging de deur wil openen naar het publieke domein. Het onberoerd laten van die knop zal volgens Bookchin leiden tot de
reductie van radicalisme tot weer een andere subcultuur die
waarschijnlijk meer steunt op heroïsche herinneringen dan op
de hoop op een rationele toekomst (6).
Bookchin staat niet alleen met zijn theorie. De sociaalgeograaf en marxistisch theoreticus David Harvey (7) lijkt
sinds de publicatie van het boek Rebel Cities een soort dialoog
te voeren met het werk van Bookchin. Harvey is dan ook van
mening dat rebellerende steden het toneel van de sociale strijd
moeten worden. Omdat het steeds
moeilijk wordt om mensen op de
werkplaats te organiseren is het beter om mensen in hun buurten te organiseren. Harvey grijpt daarbij terug op Antonio Gramsci die in 1919
stelde dat organiseren op de werkplek en arbeidersraden prima waren,
Antonio Gramsci

maar dat wijkraden net zo noodzakelijk waren. Wijkraden hebben een

beter integraal inzicht in de omstandigheden van de gehele
werkende klasse i.t.t. de specifieke sectorale invalshoek van de
organisatie op de werkvloer. Gramsci heeft dit idee helaas
nooit uitgewerkt, maar er zijn wel degelijk voorbeelden van
het organiseren van buurtraden te vinden. Harvey noemt het
Spanje in de jaren ‘60, waar het onder Franco onmogelijk was
om in de fabrieken te organiseren, maar waar het wel lukte
om op wijkniveau te organiseren. Harvey noemt ook het Engeland van de jaren ‘80 waar vanuit de vakbond stedelijke
platforms werden opgezet. Deze platforms bleken vaak veel
radicaler dan de conventionele vakbonden, juist omdat ze een
breder perspectief hadden en geworteld waren in het dagelijks
leven van de mensen. Het organiseren op basis van het dage3

lijks leven is volgens Harvey dan ook een van de grote vraagstukken van deze tijd (8). Daarin ligt ook de kracht van de
veranderingstrajecten van Bookchin. Die vertrekt vanuit het
hier en nu, bij de dagelijkse problemen die mensen ervaren.
Collectieve en solidaire ervaringen in het dagelijks leven en in
de directe omgeving van de mensen vormen de motor van
maatschappelijke verandering. De actieve verandering van
het eigen dagelijkse leven is onontbeerlijk voor de politisering
van de mensen en voor de versterking van een emancipatorische beweging.
In Europa zien we heden ten dage inspirerende en hoopgevende voorbeelden van een radicaal municipalisme met name in
Barcelona waar Ada Colau tot burgemeester werd gekozen.
20% van Spanje wordt momenteel bestuurd door kandidaten
van burgerplatformen en erfgenamen van de Indignados, een
beweging voortgekomen uit het verzet tegen bezuinigingen en
huisuitzettingen. Het heeft o.a. geleid tot een netwerk van
steden die toevlucht bieden aan vluchtelingen en in sommige
gemeentes een basisinkomen voor de armste gezinnen. Barcelona en Madrid maken deel uit van een netwerk van honderden Europese steden die zich verzetten tegen de bezuinigingspolitiek en nog niet zo lang geleden was er een eerste internationale municipalistische bijeenkomst in Barcelona onder het
motto “Fearless Cities”. E.e.a. geeft op zijn minst een idee van
het maatschappij-veranderende potentieel van lokale actie,
maar ook van veranderende internationale perspectieven.
Maar misschien belangrijker nog is dat we hier ook een belangrijke uitzondering zien t.o.v. de schijnbaar onstuitbare
opmars van het extreem-rechtse populisme in de rest van Europa (9). Zoals David Harvey zegt: “In een chaotische situatie
zoals de economische crisis van de laatste jaren is het belangrijk voor links om te handelen. Als links daar niet in slaagt is
rechts de volgende optie. Ik denk dat links meer pragmatisch
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moet zijn m.b.t. de dynamiek die nu gaande is (10).”
Er zijn nog meer inspirerende voorbeelden te noemen zoals de
stad Jackson in de VS of de Ciudad Futura in Rosario in Argentinië. Maar zonder twijfel heeft de revolutie in Rojava in
2012 het meest er toe bijgedragen dat de ideeën van Bookchin
wereldwijd in het centrum de belangstelling staan. “Toen
Bookchin in juli 2006 overleed, huldigde de PKK-assemblee
‘één van de grootste sociale wetenschappers van de twintigste
eeuw’, en stelde ze dat Bookchin ‘aangetoond heeft hoe een
nieuw democratisch systeem in de realiteit kan omgezet
worden’. Ze besloot ‘deze belofte in de praktijk om te zetten
als de eerste maatschappij dat een concreet democratisch confederaal systeem instelt’”(11). De Koerdische bevrijdingsbeweging heeft woord gehouden en het communalisme lijkt wereldwijd weer aan een nieuwe levenscyclus te zijn begonnen.
Bijvoorbeeld tot in Latijns-Amerika.
Ook al noemt de Uruguayaanse schrijver, onderzoeker en politiek activist Raul Zibechi (12) Bookchin niet bij naam, via
Abdullah Öcalan klinkt zijn gedachtengoed door in de Zapatistische beweging maar ook in de praktijk van vele andere
Latijns-Amerikaanse bewegingen (13).
Zibechi wijst daarbij in de eerste plaats op het afwijzen van de
natie-staat door inheemse bevolkingsgroepen, die zich niet
met de staat identificeren en deze zien als een entiteit opgelegd door koloniale machten. Machtsposities binnen de staat
noch het veroveren van staatsmacht wordt als een perspectief
gezien.
Het tweede punt van overeenkomst is de kritiek op het economisme. Economie staat niet in het centrum van het denken.
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Zoals subcommandante Marcos het formuleert: “Kapitalisme
is macht, geen economie”. Inderdaad, kapitalisme is een sociale verhouding waarbij de kapitalisten de economie gebruiken, maar de kern is macht en (arbeids-)dwang, al of niet met
geweld, om de meerwaarde te confisqueren die door de maatschappij wordt geproduceerd. Öcalan ziet het kapitalisme dan
ook niet als iets dat als van nature door economische ontwikkeling is ontstaan. Noch gelooft hij in de ineenstorting ervan
t.g.v. opeenvolgende economische crises. Wat dat betreft
staan de Koerden net als de Zapatistas nog het dichtst bij
Walter Benjamin die de revolutie opvatte als het trekken aan
de noodrem om de locomotief van de vooruitgang af te stoppen die de mensheid naar de afgrond voert.
De derde overeenkomst is dan ook het afwijzen van de westerse ideologie van vooruitgang en ontwikkeling en van kapitalistisch productivisme. Hoewel het westerse concept van ontwikkeling en vooruitgang talloze keren dood is verklaard
wordt het ondanks opeenvolgende en steeds dramatisch wordende crises, steeds weer tot leven gewekt en neemt het bizarre en steeds irrationelere vormen aan. Daarom wordt het ook
wel het ‘zombie-concept’ genoemd. Omdat het dood en levend
tegelijkertijd is. Tegenover dat ‘zombie-concept’ plaatsen bewegingen in Latijns-Amerika het concept van het Buen Vivir/
Buena Vida, d.w.z. “het goede leven”. Een begrip dat zelfs in
de grondwet van Ecuador en Bolivia verankerd ligt en waarmee een alternatief voor het westerse ontwikkelingsmodel en
het westerse economische model wordt aangeduid. Tegelijkertijd verwijst de term naar kwaliteit van leven en welzijn mogelijk gemaakt door de gemeenschap, het samenleven met anderen en met de natuur. Bovendien correspondeert het concept met inheemse tradities en begrippen (14). De term “het
goede leven” werd trouwens ook vaak door Bookchin gebruikt.
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Zowel de bewegingen in Latijns-Amerika als de Koerdische
beweging geloven dat het kapitalisme leidt tot de crisis van de
westerse beschaving die niet meer in staat is de problemen die
het zelf heeft veroorzaakt op te lossen. Volgens Zibechi is dat
ook de reden waarom bewegingen die zowel geografisch als
cultureel zo ver van elkaar af lijken te staan samen het gevoel
hebben dat ze op de drempel staan van een nieuwe wereld.
Zibechi besluit zijn artikel met wat volgens hem de grootste
en overkoepelende overeenkomst is tussen de Koerdische en de
Latijns-Amerikaanse bewegingen, namelijk het feit dat vrouwen de kern vormen van het denken en de beweging (15). De
komende revolutie zal radicaal-democratisch én feministisch
zijn of ze zal niet zijn.
Joris Leverink schreef drie jaar geleden (16) dat de Zapatistas
in de jungle in Chiapas en de Koerden op de Mesopotamische
vlaktes heel ver zijn gekomen vertrouwende op niets anders
dan hun eigen kracht en vastberadenheid. Om op de lange termijn te kunnen overleven hebben ze meer nodig dan supporters en sympathisanten. Ze hebben partners nodig.
“Het mondiale kapitaal, juist vanwege zijn enorme omvang,
kan alleen worden weggevreten bij zijn wortels,” schrijft
Bookchin in A Politics for the Twenty-First Century, "juist
door middel van libertair municipalistisch verzet aan de basis
van de samenleving. Het moet worden uitgehold door de ontelbare miljoenen mensen die, gemobiliseerd door een basisbeweging, de soevereiniteit van het mondiale kapitaal over hun
leven uitdagen en proberen lokale en regionale economische
alternatieven voor hun industriële activiteiten te ontwikkelen.
“
(…)
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Uiteindelijk is de beste manier om de strijd van de Koerden te
ondersteunen, de Zapatistas en vele andere revolutionaire bewegingen en initiatieven die de afgelopen jaren over de hele
wereld zijn ontstaan, door naar hun verhalen te luisteren, van
hun ervaringen te leren en in hun voetstappen te treden.
Een confederatie van zelfgeorganiseerde gemeenten, die nationale, etnische en religieuze grenzen overstijgt, is het beste
bolwerk tegen de immer oprukkende imperialistische machten
en kapitalistische krachten. In de strijd om dit doel te bereiken, zijn er slechtere voorbeelden te volgen dan de ideeën uitgewerkt door Murray Bookchin en de praktijk van het libertair municipalisme.”
We sluiten ons bij deze woorden aan op het moment dat de
Koerdische beweging zwaar onder vuur sinds het Turkse leger
m.b.v. jihadistische bendes (het zgn. “Vrije Syrische Leger”)
in januari jongstleden de aanval heeft geopend op het kanton
Afrin. Daarbij zijn al honderden burgers gedood en nog veeleer mensen gewond geraakt. Het overleven van het radicaaldemocratische experiment in Rojava zal in grote mate afhangen van de kracht van de internationale solidariteit die gewone mensen en sociale bewegingen kunnen ontwikkelen. Of
met de woorden van Murray Bookchin: “We hebben een vitale internationale nodig met stevige wortels in een lokale grond
(17).”
Hydra Ensemble februari 2018
Noten:

1.
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Murray Bookchin

HET
REVOLUTIONAIRE
PROGRAMMA VAN
BOOKCHIN
~
Janet Biehl

De vraag naar een rationele samenleving dwingt
ons om rationele wezens te zijn – om te leven naar
onze unieke menselijke vermogens en te bouwen
aan een Commune van communes.
Zijn hele leven heeft Murray Bookchin (1921-2006) gewerkt
aan het in stand houden van een eeuwenoude revolutionaire
socialistische traditie door het te vernieuwen voor het huidige
tijdperk. Geconfronteerd met het mislukken van het Marxisme na de Tweede wereldoorlog, keerden veel, misschien wel de
meeste radicale socialisten van zijn generatie, zich af van
links. Maar Bookchin weigerde het doel op te geven om het
kapitalisme en de natiestaat te vervangen door een rationele,
ecologische, libertair-communistische maatschappij, die gebaseerd zou zijn op humane en coöperatieve sociale verhoudingen.
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Liever dan deze idealen op te geven, probeerde hij het begrip
revolutie een andere invulling te geven. In de jaren ’50 stelde
hij vast dat de nieuwe revolutionaire arena niet de fabriek zou
zijn maar de stad; dat het nieuwe revolutionaire subject niet
de industriële arbeider zou zijn maar de burger; dat het fundamentele instituut voor een nieuwe samenleving, niet de dictatuur van het proletariaat moest zijn, maar de volksvergadering met een één-op-één democratie; en dat de grenzen van
het kapitalisme ecologisch van aard waren (1).
Bovendien stelde Bookchin vast dat de moderne technologie
zware arbeid zou elimineren (een situatie die hij “postschaarste” noemde) die de mensen de vrijheid zou geven om
de maatschappij te veranderen en te participeren in een democratisch zelfbestuur. Hij ontwikkelde een programma voor
het opzetten van buurtraden en van confederaties in wijken,
steden en dorpen dat hij, op verschillende momenten in zijn
leven, eco-anarchisme, libertair municipalisme of communalisme noemde.
In de jaren ’70 ontstonden nieuwe sociale bewegingen – feminisme, antiracisme, communitarisme, de milieubeweging – die
de hoop deden herleven om dit programma te verwezenlijken,
maar zij slaagden er niet in om een nieuwe revolutionaire dynamiek te ontwikkelen. Maar vandaag (in 2015) krijgt het
concept van radicale burgerraden weer hernieuwde aandacht
van internationaal links. Voor deze nieuwe generatie wil ik
het basisprogramma, zoals Bookchin het ontwikkelde in de
jaren ’80 en’90, graag toelichten.
LIBERTAIR MUNICIPALISME
Het ideaal van een “Commune van communes”, zo beargumenteerde Bookchin tijdens vele lezingen en in geschriften, is
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altijd onderdeel geweest van de revolutionaire geschiedenis
van de laatste twee eeuwen: het ideaal van gedecentraliseerde, stateloze, en collectieve zelfbesturende communes, of van
vrije gemeenschappen, die samenwerken in confederaties. De
‘sans-culottes’ van begin 1790 bestuurden Parijs middels
volksraden (2). De Parijse Commune van 1871 (3) riep op tot
“absolute autonomie van de Commune voor heel Frankrijk.”
En de belangrijkste anarchistische denkers uit de 19e eeuw –
Proudhon, Bakoenin en Kropotkin – riepen allen op tot een
federatie van communes (4).
Het libertaire municipalisme was bedoeld als uitdrukking van
deze traditie. Liever dan het opzetten van een partijmachine
(5) om staatsmacht te verwerven en de instituties van boven
naar beneden (top-down) te hervormen, verwijst het naar de
vraag die Aristoteles tweeduizend jaar geleden al stelde over
het centrale probleem van elke politieke theorie: welke bestuursvorm zorgt het best voor het goed functioneren van een
gemeenschappelijk menselijk leven? Het antwoord van Bookchin was: de bestuursvorm die de burgers de macht geeft over
hun gemeenschappelijke leven d.m.v. een raden-democratie.
Voor Bookchin was de stad de nieuwe revolutionaire arena,
zoals die dat ook in het verleden was; links in de 20ste eeuw,
verblind door zijn engagement met het proletariaat en de fabrieken, had dit over het hoofd gezien. Historisch gezien waren de revolutionaire activiteiten in Parijs, St.Petersburg en
Barcelona, gebaseerd op zowel de stedelijke buurten als op de
arbeidsplekken. Tijdens de Spaanse Revolutie van 1936-37
stelden ook de anarchistische Vrienden van Durruti (6) dat
“de gemeente de authentieke vorm van revolutionair bestuur
was.”
Vandaag de dag, stelde Bookchin, dragen buurten in steden
de herinnering in zich van oude burgerlijke vrijheden en van
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de strijd die werd gevoerd door de onderdrukten; door deze
herinneringen opnieuw te doen herleven en verder te bouwen
op deze vrijheden, redeneerde hij, zouden we het lokale politieke domein, de stedelijke sfeer, opnieuw leven in kunnen
blazen als de arena voor een zelfbewust, politiek zelfbestuur.
Veel van het huidige sociale leven is triviaal en leeg, stelde hij,
in een moderniteit die ons stuurloos en ontheemd achter laat,
levend in een natiestaat die ons heeft veranderd in passieve
consumenten. Daarentegen biedt het libertaire municipalisme, dat in de traditie staat van het burgerlijke humanisme,
ons een moreel alternatief, die een actieve, verantwoordelijke
burgerparticipatie tot hoogste waarde verheft. Politiek (7) is
te belangrijk om aan professionals over te laten – het moet
het domein worden van de gewone mensen en iedere volwassen burger is in potentie geschikt om rechtstreeks te participeren in democratische politiek.
Raden-democratie is een beschavingsproces dat een groep van
zelfzuchtige individuen kan transformeren in een beraadslagend, rationeel en ethisch politiek lichaam. Door medeverantwoordelijkheid te dragen voor zelfbestuur, zullen burgers zich
realiseren dat zij op elkaar kunnen vertrouwen – en elkaars
vertrouwen kunnen winnen. Het individu en de gemeenschap
zullen elkaar vormen in een wederkerig proces. En door het op
een ethische wijze inbedden van het sociale leven in de democratische instituties zullen beide een morele en materiële
transformatie ondergaan.
Waar overlegorganen al bestaan, moet het libertair municipalisme erop gericht zijn om het radicale potentieel te versterken; waar het vroeger aanwezig was moet het weer aangewakkerd worden; en waar het nooit bestond moet het opnieuw gecreëerd worden. Bookchin bood praktische aanbevelingen hoe
zulke raden opgezet konden worden, die ik in 1996, in samen13

werking met hem, in een handboek op een rijtje zette, te beginnen met zelfscholing in studiegroepen.
Het proces zou in kunnen houden dat er kandidaten gekozen
worden voor gemeentelijke verkiezingen op basis van een programma dat oproept om macht over te dragen naar buurten;
en waar dat onmogelijk is, kunnen buitenwettelijke raden opgezet worden die er naar streven macht te verwerven d.m.v.
morele druk.
In grote steden, zullen activisten in eerste instantie slechts raden kunnen opzetten in een paar buurten. Maar als die raden
de facto macht verwerven, zal burgerparticipatie toenemen,
waardoor hun macht zal toenemen. Uiteindelijk zullen de
stedelijke reglementen aangepast moeten worden om de
macht van de raden te legitimeren in de vorm van lokaal zelfbestuur.
DEMOCRATISCH POLITIEK LEVEN
Tijdens een typische bijeenkomst van de raad wordt van burgers gevraagd om specifieke onderwerpen in te brengen en aan
te geven hoe hier op gehandeld moet worden om beleid te ontwikkelen. Ze ontwikkelen opties en bespreken de sterke en
zwakke punten en besluiten bij algemene meerderheid van
stemmen. Het proces van het rationeel en weloverwogen nemen van vreedzame besluiten en het verantwoord uitvoeren
van de beslissingen zal bij de burgers een karakterstructuur
ontwikkelen – persoonlijke kracht en burgerzin – dat correspondeert met een democratisch politiek leven.
Burgers zullen serieus begrijpen dat het overleven van hun
nieuwe politieke gemeenschap afhangt van solidariteit en hun
eigen gedeelde participatie. Ze zullen gaan begrijpen dat ze
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rechten ontlenen aan deze bestuursvorm maar ook verplichtingen hebben naar de gemeenschap, en ze zullen hun verantwoordelijkheid nemen in de wetenschap dat de rechten en
plichten door iedereen worden gedeeld.
Een gemotiveerde burgerzin is essentieel voor een tolerante,
functionele en creatieve democratische participatie. Het is een
randvoorwaarde voor een constructieve discussie en besluitvorming. Het is noodzakelijk om persoonlijke vooroordelen en
rancune te voorkomen en om hebzucht en inhaligheid tegen te
gaan, vanuit het belang om de coöperatieve geest van de gemeenschap te bewaren.
Eén ding waar directe democratie niet van afhankelijk is etnische homogeniteit: noch de wijze van handelen, noch de voordelen ervan zijn het exclusieve domein van één etnische groep.
Een rationele democratische bestuursvorm verschaft de publieke ruimte waarin wederzijds begrip tussen mensen van
verschillende etniciteiten kan groeien en bloeien: neutrale procedures verschaffen mensen van verschillende etnische groepen de mogelijkheid om specifieke onderwerpen tot uiting te
brengen in discussies volgens het beginsel van geven en nemen. Binnen zo’n gedeelde context kunnen mensen van allerlei culturen een bepaalde bescheidenheid ontwikkelen m.b.t.
hun eigen culturele aannames en een gemeenschappelijke erkenning ontwikkelen over een algemeen belang dat met name
gebaseerd is op ecologische en gemeenschappelijke vraagstukken.
Besluiten van de volksvergaderingen zullen, zo is te hopen, ingegeven worden vanuit rationele en ecologische maatstaven.
De ethos van een publieke verantwoordelijkheid zou de verspillende, exclusieve en onverantwoordelijke verwerving van
goederen, ecologische vernietiging en het schenden van men15

senrechten voorkomen. Burgers in volksvergaderingen kunnen er bewust voor zorgen dat het economische leven voldoet
aan ethische principes als coöperatie en delen en zo, wat
Bookchin een morele economie noemt, als tegenhanger van de
markteconomie creëren.
Klassieke opvattingen over limieten en evenwicht zouden de
kapitalistische noodzaak tot groei en competitie in de jacht
naar winst vervangen. De gemeenschap zou mensen niet op
basis van hun niveau van productie en consumptie waarderen, maar op basis van hun positieve bijdrage aan gemeenschappelijke solidariteit.
DECENTRALISATIE EN CONFEDERATIE
Om democratisch zelfbestuur te ondersteunen moet het stedelijke politieke leven teruggebracht worden tot kleinere dimensies; grote steden zullen zowel politiek als administratief gedecentraliseerd moeten worden in besturen met een te hanteren omvang, in wijken. De fysieke omvang van steden zou
eveneens gedecentraliseerd kunnen worden. Door het decentraliseren van steden en het herschalen van technologische
hulpmiddelen langs ecologische lijnen streeft het libertair municipalisme er naar om stad en land weer in een creatief evenwicht brengen.
Decentralisatie is echter geen garantie voor zelfvoorziening.
Elke afzonderlijke gemeenschap heeft voor haar bestaansmiddelen meer hulpbronnen en grondstoffen nodig dan er aanwezig zijn binnen de eigen grenzen. Gemeenschappen zijn noodzakelijkerwijs van elkaar afhankelijk, met name in het economisch leven. Maar onderlinge economische afhankelijkheid is
niet alleen een functie van de competitieve markteconomie of
het kapitalisme, maar van het sociale leven op zich – het is
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eenvoudigweg een gegeven.
Georganiseerde samenwerking is daarom noodzakelijk en om
dat mogelijk te maken was er volgens Bookchin de institutionele vorm van een confederatie nodig is: een laterale unie
waarbinnen verschillende politieke entiteiten samenkomen
om zo een groter geheel te vormen, zoals een stad of een regio.
De democratische wijken worden echter niet opgeheven binnen de confederatie maar behouden hun eigen identiteit terwijl ze onderling verbonden zijn om zich aan een gedeeld stedelijk of regionaal leven te wijden.
De volksvergaderingen sturen gedelegeerden naar een confederale raad om de besluiten die de volksvergaderingen hebben
genomen te coördineren en te waarborgen, de onderlinge verschillen (met toestemming van de basis) te beslechten en ze
uit te voeren. De gedelegeerden maken geen beleid maar zijn
verantwoording schuldig aan de volksvergaderingen waardoor
ze zijn gekozen en ze hebben een bindend mandaat dat direct
herroepbaar is naar het goeddunken van de volksvergadering.
De confederatieve raden bestaan uitsluitend voor bestuurlijke
en besluitvormende doeleinden. Bewust samengesteld om zo
op de onderlinge afhankelijkheid in te spelen en deze tot uitdrukking te brengen en er voor te zorgen dat de macht van
onderen naar boven stroomt, en zo de revolutionaire droom
van een “Commune van communes” te belichamen.
GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM
Het economische leven dat door het libertaire municipalisme
wordt mogelijk gemaakt is niet genationaliseerd (zoals in
staatssocialisme) en ook niet in de handen van de arbeiders
(zoals in het syndicalisme), noch in particuliere handen (zoals
in het kapitalisme) en ook niet gereduceerd tot kleine coöpera17

ties van eigenaren (zoals in het communitarisme). Het is eerder gemunicipaliseerd (8) – dat wil zeggen dat het is geplaatst onder gemeenschappelijk “eigendom” in de vorm van
volksvergaderingen.
Volksvergadering in Amude in het kanton Cizire in Rojava in 2015

Alle belangrijke economische middelen zullen onteigend worden en overgedragen aan de burgers in hun geconfedereerde
gemeenten. De burgers, als de collectieve “eigenaren”van hun
gemeenschappelijke economische hulpbronnen, formuleren
het economische beleid in het belang van de gemeenschap als
geheel. Dat wil zeggen dat de besluiten niet worden genomen
vanuit het specifieke belang van een onderneming of beroep wat tot eigen- of handelsbelang kan leiden - maar vanuit de
behoeften van de gemeenschap. Leden van een bepaalde
werkplaats zouden dus beleid helpen te formuleren dat niet
alleen voor die werkplaats van belang is, maar voor alle werkplaatsen in de gemeenschap; ze participeren niet als arbeiders, boeren, technici, ingenieurs of als deskundigen maar als
burgers.
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De volksvergadering zou besluiten nemen over de distributie
van de materiële bestaansmiddelen tussen de verschillende
wijken in een gemeente en tussen alle gemeentes in een regio,
waar ze gebruikt kunnen worden in ieders belang, volgens het
motto van de negentiende-eeuwse communistische bewegingen: “van ieder naar zijn vermogen, voor ieder naar zijn behoefte.” Iedereen in de gemeenschap zou toegang hebben tot
de bestaansmiddelen ongeacht het werk waartoe hij of zij in
staat is. De volksvergadering zou rationeel het behoefteniveau
bepalen.
Het economische leven als zodanig zou opgenomen worden in
het politieke domein, onderdeel zijn van de publieke zaken
van de geconfedereerde volksvergaderingen. Als de ene gemeente zichzelf probeert te versterken ten koste van anderen, zouden de confederaties het recht moeten hebben om dit
te voorkomen. Noch de fabrieken, noch het land zouden ooit
nog een afzonderlijke competitieve eenheid mogen worden
met zijn eigen particuliere belangen.
Zoals Bookchin al langer betoogde, zijn vandaag de dag productieve technologieën (9) zodanig ontwikkeld dat er een
enorme uitbreiding van vrije tijd mogelijk is dankzij de automatisering van taken die eerder werden uitgevoerd d.m.v.
menselijke arbeid. De basisbenodigdheden om zware arbeid
en gezwoeg te elimineren, om comfortabel en in veiligheid te
leven, rationeel en ecologisch , voor sociale i.p.v. private doelstellingen, zijn in principe aanwezig voor alle mensen in de
wereld.
In de huidige samenleving heeft de automatisering geleid tot
sociale ontberingen, zoals de armoede die het resultaat is van
werkeloosheid, omdat bedrijven machines prefereren boven
menselijke arbeid om de productiekosten te verlagen. Maar in
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Een burgermilitie is niet alleen een militaire macht, maar is
ook een uiting van de macht van een vrije burgerij die haar
vastberadenheid weerspiegelt om haar rechten te doen gelden
en haar toewijding m.b.t. haar nieuwe politieke bestel. De
burgermilitie of –garde zou democratisch georganiseerd moeten zijn, met door de burgerraden en milities verkozen officieren, en het zou moeten functioneren onder nauwlettend toezicht van de burgerraden.
Het is volgens Bookchin mogelijk dat een gewapende confrontatie onnodig is, als alleen al het bestaan van directe democratie de staatsmacht op zichzelf zou kunnen “uithollen”,
zijn gezag delegitimeren en een meerderheid van de mensen
voor de nieuwe en confederale instellingen te winnen. Hoe
groter en talrijker de gemeentelijke confederaties worden, hoe
groter hun potentieel zal zijn om een duale macht te vormen
(om Trotski’s term te gebruiken) of een tegenmacht t.o.v. de
natie-staat. Door de wil van het volk uit te drukken, zou de
confederatie een hefboom vormen voor de overdracht van
macht.
Met of zonder gewapende confrontatie zou de macht zich verwijderen van de staat en in handen komen te liggen van de
mensen en hun confederale raden. In Parijs in 1789 en in St.
Petersburg in februari 1917 stortte het staatsgezag simpelweg
in met een revolutionaire confrontatie in het vizier. Zo uitgehold was de macht van de ogenschijnlijk almachtige Franse
en Russische monarchieën, dat ze uiteenvielen toen een revolutionair volk ze uitdaagde.
Cruciaal is dat in beide gevallen de gewone soldaten van de
strijdkrachten overliepen naar de revolutionaire beweging.
Ook vandaag, meende Bookchin, zou het cruciaal zijn voor de
bestaande strijdkrachten om over te lopen van de kant van de
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een rationele samenleving kunnen productieve technologieën
juist gebruikt worden om vrije tijd te creëren in plaats van
ellende. Het zou de huidige technologische infrastructuur
juist gebruiken om tegemoet te komen aan de fundamentele
levensbehoeften en zware arbeid te elimineren, in plaats van
de belangen van het kapitalisme te dienen. Mannen en vrouwen zouden dan de vrije tijd hebben om te participeren in het
politieke leven en bovendien een waardevol en betekenisvol
leven te kunnen leiden.
BURGERMILITIES
Naarmate meer en meer gemeentes zichzelf democratiseerden
en confederaties vormden, meende Bookchin, zou hun gedeelde macht een bedreiging vormen voor de staat en het kapitalistische systeem. Het te boven komen van deze onstabiele situatie zou misschien een confrontatie met zich mee kunnen
brengen, aangezien de bestaande machtsstructuur zich vrijwel zeker tegen de zelf-bestuurde gemeenschap zal keren. De
raden, zo geloofde hij, zouden een gewapende gard of burgermilitie moeten oprichten om hun hervonden vrijheden te beschermen.
In dit opzicht volgde hij de jarenlange erkenning door de internationale socialistische beweging dat het gewapende volk,
volksmilities als alternatief voor staande legers, een sine qua
non was voor een vrije samenleving. Bakoenin (10) schreef in
de jaren ’60 van de 19e eeuw: “Alle gezonde burgers moeten,
indien nodig, de wapens opnemen om hun huizen en hun vrijheid te verdedigen. De militaire verdediging en uitrusting van
elk land moet lokaal worden georganiseerd door de commune,
of provinciaal, ongeveer zoals de milities in Zwitserland of de
Verenigde Staten.”
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staat naar de kant van het volk.
HET REVOLUTIONAIRE MOMENT AANGRIJPEN
In zijn latere jaren benadrukte Bookchin regelmatig dat de
geschiedenis aan de kant va de revolutie moet staan wil deze
slagen. Succes is niet op ieder moment mogelijk; naast de wil
van individuen moeten ook grote sociale krachten aan het
werk zijn.
Maar te vaak, als een revolutie binnen handbereik ligt, zijn de
mensen er niet klaar voor. Op “revolutionaire momenten”, zoals Bookchin ze noemde, stromen mensen de straat op en demonstreren omhul woede te uiten, maar zonder het bestaan
van revolutionaire instellingen om een alternatief te belichamen, vragen ze zich af wat ze moeten doen. Tegen de tijd dat
er sprake is van een revolutionair moment, is het te laat om ze
nog te creëren.
Bookchin benadrukte dat het onmogelijk is te voorspellen
wanneer sociale crises zullen plaatsvinden, dus moeten emancipatorische instellingen bewust worden gecreëerd ruim vóór
het revolutionaire moment, door middel van nauwgezette,
moleculaire arbeid. Hij spoorde zijn studenten aan om een begin te maken met het creëren van de instellingen van een nieuwe maatschappij, binnenin het omhulsel van de oude, zodat
ze in een tijd van crisis op hun plek zijn.
De architecten van de revolutie in Rojava hebben dit punt
duidelijk begrepen. In het begin van de jaren 2000, zelfs toen
het wrede regime van Assad politieke activiteiten verbood,
begonnen de Unie van Vrouwen Yekitîya Star en de PYD zich
clandestien te organiseren in overeenstemming met de nieuwe
PKK-ideologie van het democratisch confederalisme. In
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maart 2011 begon de Syrische opstand, waardoor een meer
openlijke organisatie mogelijk werd en ze gingen er vol overgave voor: de Volksraad van West-Koerdistan (MGRK) richtte raden op in wijken, dorpen, districten en regio’s. Burgers
kwamen in grote getale samen in deze alternatieve instellingen, in die mate dat er een nieuw niveau (11) ontstond, de
straat, die de thuisbasis werd van de gemeente, de ware burgerraad. Tegen de tijd dat het revolutionaire moment zich in
Rojava voltrok, in juli 2012, toen het Assad-regime zich uit de
regio terugtrok, was dit proces al meer dan een jaar onderweg
en was de basis gelegd: het democratische radensysteem was
aanwezig en had de steun van het volk.

De volgende uitdaging is niet alleen het overleven van de oorlog tegen de jihadisten, maar om te garanderen dat de macht
van onderaf naar boven blijft stromen. Voor de rest van de
wereld is de revolutie in Rojava een belangrijke les over de
noodzaak van voorbereiding vooraf. En hoewel westerse activisten vaak worden geconfronteerd met repressie, hebben ze
in de verste verte niet te maken met de wreedheid van het Assad-regime en ze hebben dus de relatieve vrijheid om nu nieuwe instellingen te creëren.
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HET VRAAGSTUK VAN DE MACHT
In de hedendaagse bewegingen, constateerde Bookchin tot
zijn frustratie, beschouwen veel activisten de macht zelf als
een verderfelijk kwaad. Iets dat moet worden afgeschaft of
vermeden als zijnde moreel verwerpelijk. Hij verzette zich in
zijn latere leven fel tegen dit idee: macht is goed noch slecht het is er gewoon. Waar het om gaat is niet of het bestaat (dat
zal het, altijd) maar of het in handen van de elites is of in
handen van het volk en om de doelen en belangen waarvoor
het wordt aangewend.
Hij illustreerde dit door een verhaal (12) te vertellen over de
Spaanse revoluties n 1936-1937. In de voorafgaande decennia
hadden de Spaanse anarchisten een sterke revolutionaire organisatie opgebouwd, de CNT (Confederación Nacional del Trabajo), ‘s werelds grootste anarcho-syndicalistische vakbond.
Op 21 juli 1936, toen Franco’s generaals een groot deel van
Spanje overrompelden met de bedoeling de Spaanse Republiek te vernietigen ten gunste van een militaire dictatuur,
vormden de arbeiders van Barcelona, georganiseerd in de
CNT, gewapende milities en op sommige plaatsen - vooral Catalonië - slaagden ze er in de reactionaire franquisten terug te
dringen.
Toen de rust was weergekeerd hadden de arbeiders en boeren
de facto de macht in Catalonië. Ze hadden werkplaatsen in fabrieken en in stadswijken gecollectiviseerd; op het platteland
hadden ze het land gecollectiviseerd en ze hadden een netwerk
van zelfbestuurde commissies ingesteld om de defensie, voorraden en transport te organiseren. Deze instituten van onderaf vormden een echte revolutionaire regering. Arbeiders en
boeren hebben d.m.v. deze instituten de macht niet vernietigd
- dankzij hun zelforganisatie en hun militaire succes hebben ze
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het behouden. Het was in de ogen van Bookchin één van de
grootste revolutionaire momenten van de 20ste eeuw en zonder twijfel in de hele revolutionaire geschiedenis.
Voor richtlijnen over hoe die macht te beheren wendden de arbeiders en boeren zich tot de CNT die op 23 juli een vergadering of een plenum uitriep in de buurt van Barcelona om de
kwestie te bespreken. Door sommige afgevaardigden werd
hartstochtelijk gepleit dat de CNT de collectieven en de commissies als een revolutionaire regering moest erkennen en het
“comunismo libertario’’ moest uitroepen. Maar anderen voerden aan dat een dergelijke stap een “bolsjewistische machtsovername” zou zijn. In plaats daarvan drongen ze er bij de
CNT op aan om zich te verenigen met alle anti-fascistische
partijen - burgerlijke, liberale, socialistische en zelfs stalinistische - en een regionale coalitie-regering te vormen in Catalonië.
Het CNT-plenum verloor zijn revolutionaire lef en koos voor
de tweede weg. Het is tragisch dat het in wezen de macht
heeft overgedragen van feitelijk zelfbestuur aan de coalitieregering - die echt een nieuwe regionale staat was.
Daarna consolideerde deze Catalaanse staat zijn macht, herstelde de oude politiemacht en gaf zelfs de stalinisten de vrije
hand. Binnen een paar maanden onderdrukten de stalinisten
de arbeiders- en boerencomités, vernietigden de revolutie en
arresteerde haar aanhangers.
Bookchin was natuurlijk van mening dat de Catalaanse anarchisten van 1936 het “comunismo libertario” hadden moeten
uitroepen toen ze de kans hadden, maar de anarchistische theorie had hen geleerd om alle macht als zijnde iets kwaadaardigs te verwerpen i.p.v. de macht van het volk, geworteld in
het volk, te omarmen. De door Bookchin bewonderde Vrien25

Buenaventura Durruti (1896—1936)

den van Durruti (13), schreven het falen van de revolutie van
juli 1936 toe aan het ontbreken van “een concreet programma. We hadden geen idee waar we naartoe gingen. We hadden
lyriek in overvloed; maar uiteindelijk wisten we niet wat we
moesten doen met onze massa’s arbeiders of hoe we invulling
konden geven aan de manifestatie van het volk die onze organisaties overdonderde. Door niet te weten wat te doen, gaven
we de revolutie op een presenteerblaadje weg aan de bourgeoisie en de marxisten.”
Met het libertair municipalisme probeerde Bookchin te voorzien in zo’n libertaire theorie van de macht, die in 1936 -37
juist zo nodig was; dat geldt ook voor het democratisch confederalisme van Öcalan. Gewapend met libertaire machtstheorieën mogen we hopen dat dergelijke revolutionaire momenten in de toekomst niet opnieuw tragisch verloren zullen
gaan.
RADICALISEER DE DEMOCRATIE!
De natie-staat en het kapitalistische systeem kunnen niet eindeloos blijven voortbestaan. Over de hele wereld is de scheiding tussen rijk en arm uitgegroeid tot een gapende afgrond
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en het hele systeem is op ramkoers met de biosfeer.
Het kapitalistische gebod “groei of sterf ”, dat winst nastreeft
voor de expansie van kapitaal ten koste van alle andere overwegingen, staat radicaal op gespannen voet met de praktische
realiteit van wederzijdse afhankelijkheid en limiet, zowel op
sociaal vlak als in termen van het vermogen van de planeet
om het leven in stand te houden. De opwarming van de aarde
leidt al tot desastreuze verwoesting, veroorzaakt een stijgende
zeespiegel, catastrofaal extreme weersomstandigheden, epidemieën van infectieziekten en een afname van landbouwgrond.
Voor Bookchin was de keuze duidelijk: ofwel brengt de mens
een democratische, coöperatieve en ecologische samenleving
tot stand, of de ecologische fundamenten van de samenleving
storten simpelweg ineen. De herovering van politiek en burgerschap was voor hem dus niet alleen een voorwaarde voor
een vrije samenleving; het was ook een voorwaarde voor ons
voortbestaan als soort. In feite vereist de ecologische kwestie
een fundamentele reconstructie van de samenleving langs lijnen die eerder coöperatief zijn dan concurrerend, democratisch i.p.v. autoritair, gemeenschappelijk i.p.v. individualistisch - en vooral door het kapitalistische systeem te elimineren dat de biosfeer verwoestende schade toebrengt.
Bookchin dacht dat het verlangen om de biosfeer te behouden
universeel zou zijn onder rationele mensen en dat de behoefte
aan gemeenschappelijkheid in de menselijke geest huisde en
door de eeuwen heen aan de oppervlakte kwam in tijden van
sociale crisis. Het kapitalistische economische systeem is trouwens maar iets meer dan twee eeuwen oud. In de gemengde
economie die er aan vooraf ging beteugelde de cultuur hebzuchtige verlangens en dat zou het weer opnieuw kunnen
doen, versterkt door een post-schaarste technologie.
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De vraag naar een rationele samenleving roept ons op om rationele wezens te zijn – recht te doen aan onze unieke menselijke vermogens en de commune der communes op te bouwen.
Op veel plaatsen, betoogde Bookchin, sluimeren de oude democratische instellingen, verborgen binnen het weefsel van de
republikeinse staten van vandaag. De commune ligt verborgen en vervormd in de gemeenteraad; de buurtraad ligt verborgen en vervormd in de wijk en de gemeentelijke confederaties verscholen en vervormd in regionale samenwerkingsverbanden van dorpen en steden.
Door deze verborgen instellingen bloot te leggen, te vernieuwen en er op voort te bouwen daar waar ze al bestaan - en ze
op te bouwen daar waar dat niet het geval is - kunnen we de
voorwaarden creëren voor een nieuwe samenleving die democratisch, ecologisch, rationeel en niet hiërarchisch is. Vandaar
de slogan waarmee hij zoveel van zijn inspirerende redevoeringen afsloot: “Democratiseer de Republiek! Radicaliseer de
democratie!”
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