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Een nieuwe wereld ontstaat op de puinhopen 

van de oude: een treffende beschrijving van de 

honderden fabrieken die na de aftocht van hun 

eigenaren, die er liever leegstaande hallen van 

hadden willen maken, door de arbeiders ge-

kraakt werden.  

 

“Fabriek gesloten, fabriek bezet” is sinds de op-

stand van 19 en 20 december 2001 een populaire 

slogan geworden. Na vier jaar recessie te hebben 

doorstaan en nadat inmiddels de helft van de 

actieve bevolking door werkloosheid getroffen is, 

zien steeds meer arbeiders in dat ze definitief uit 

de formele economie wegvallen, als ze hun ar-

beidsplaatsen verliezen, en dat voor hen dan 

slechts het randgebied van de precaire en slecht 

betaalde gelegenheidsarbeid of het werken voor 

eigen rekening overblijft. Duizenden arbeiders 

hebben daarom de weg gekozen om hardnekkig 

hun arbeidsplaatsen te verdedigen, nadat de on-

dernemers besloten hadden om het schip van de 

productie te verlaten en op de speculatie in te 

zetten. 

 

Inmiddels zijn meer dan honderd fabrieken in 

Argentinië bezet en in gang gezet. Daar komen 

ongeveer tweehonderd in Brazilië bij – een wer-

kelijke beweging die begonnen is zich met ande-
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re groepen, die ook naar alternatieve wegen zoe-

ken, te organiseren. De zelfgeorganiseerde in-

standhouding van bedrijven is begin jaren ’90 

begonnen, toen door de economische openstel-

ling van het land veel bedrijven ter ziele gingen, 

die na het eerdere protectionisme door de staat 

nu als onrendabel te boek stonden en geen be-

schermde markt meer hadden.  

 

Het begin is altijd het moeilijkst. De meer dan 

honderd arbeiders van de textielfabriek Bruk-

man, die in de wijk Once in Buenos Aires heren-

kostuums maakten, waren verbluft toen hun 

chef eind december 2001, toen het land in op-

stand was, verdween. Al maanden had hij hun 

slechts een klein deel van het loon betaald. Nog 

geen dollar per dag en later nog maar twee per 

week. De loonachterstanden sleepten zich al een 

jaar of vijf voort. Toen de dagen verstreken zon-

der dat er ergens een filiaalhouder was opgedo-

ken, besloten enkele arbeiders om in de fabriek 

te blijven – arbeiders als Celia, die niet de ge-

ringste vakbondservaring had en die nu op één 

of ander wonder wachtte die er voor zou kunnen 

zorgen dat ze verder konden werken en loon ont-

vangen, ook al was het maar een fractie van het 

vorige. In veel gevallen hebben de chefs het ver-

laten van de fabrieken zorgvuldig gepland. Ze 

waren de staat en hun toeleveranciers miljoen 

schuldig en konden op steun van de vakbonds-

mafia in de gevestigde CGT rekenen.   

 

DE KAARTEN WORDEN OPNIEUW  

GESCHUD 

 

In de meeste gevallen kam de beslissing om de 

productie weer te hervatten pas na een bepaalde 

tijd tot stand. De beslissing viel nooit automa-

tisch maar altijd pas na veel twijfel, onzekerhe-

den en angst. Velen hebben er meer dan een jaar 

over gedaan om de fabriek weer aan de praat te 

krijgen. Sommigen konden op het materiaal te-

rugvallen dat door de ondernemer achtergelaten 

was, anderen moesten eerst voor grondstoffen 

zorgen. In veel gevallen lukte dat met donaties 

en met de steun van de bevolking. Kredieten 

kregen ze bijna nooit, zeker niet in het begin.  

 

Afgezien van enkele overeenkomsten, zoals de 

juridische strijd, zijn de ervaringen zeer verschil-

lend. Ze strekken zich uit van een mijn in het 

zuiden, Yacimientos Carboníferos Río Turbio 

met meer dan 1000 werknemers , die na drie jaar 

strijd weer genationaliseerd werd, tot de kleine, 

maar moderne drukkerij Chilavert in Buenos 

Aires. Daar hebben de arbeiders voorkomen dat 

het gebouw leeggehaald werd, hebben het be-

drijf bezet en het weer hervat met het drukken 

van pamfletten en posters voor sociale organisa-

ties.  
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Het centrale uitgangspunt is solidariteit, vooral 

in het begin, in de zgn. ‘volhardings-fase’ – een 

woord dat de strijdbaarheid tot uiting brengt en 

de wil om zich tegen de druk van de politie en de 

ondernemers te verzetten. Een goed voorbeeld 

komt uit het noorden van Buenos Aires. In ok-

tober 2001 werd de broodfabriek Panificadora 

Cinco gesloten; de 80 arbeiders werden zonder 

vergoeding ontslagen. In april 2002 zocht de 

wijkraad van het stadsdeel, dat na de december-

dagen ontstaan was, naar een mogelijkheid om 

goedkoper aan brood te komen en sloot zich aan-

een met een groep van twintig ontslagen arbei-

ders van de Panificadora Cinco. Wijkbewoners 

en arbeiders bezetten gezamenlijk het bedrijf. 

 

50 Dagen hielden ze stand tegen de pogingen om 

de fabriek te ontruimen. De solidariteit uit de 

wijk was in deze tijd indrukwekkend. Leden van 

de raad, Piqueteros en linkse activisten zetten 

voor de fabriekspoort een tent op om de wacht 

te houden. Ze organiseerden drie festivals, een 

demonstratie door de wijk, een escrache (1) tegen 

de ondernemer, een 1-mei-bijeenkomst, manifes-

taties, discussies en culturele activiteiten. 

 

Ze besloten een coöperatie op te richten en in-

middels hebben ze voor elkaar gekregen dat het 

provinciale parlement het gebouw, de machines 

en de merknaam onteigend en aan de coöperatie 

overgedragen heeft. Nu produceren ze goedkoop 

brood dat ze onder de marktprijs verkopen aan 

ziekenhuizen, volkskeukens en wijkbewoners. 

 

STAAT OF COÖPERATIES 

 

In de beweging wordt van begin af aan een fun-

damentele discussie gevoerd. Welke juridische 

status moeten de bezette fabrieken krijgen? Er 

zijn twee voorstellen: staatseigendom onder ar-

beiderscontrole of de oprichting van zelfbestuur-

de coöperaties.  

 

Het eerste voorstel komt van links, vooral uit de 

hoek van de trotskistische Arbeiderspartij en de 

Socialistische Arbeidersbeweging. Ook delen van 

de Communistische Partij en de socialistische 

partijen staan er achter. Het idee behoort tot de 

ideeënwereld van de internationale communisti-

sche en revolutionaire beweging en bestaat uit 

de nationalisering van het bedrijf, dat dan later 

door de staat gesubsidieerd wordt, waarbij de 

arbeiders tot gemeente- of overheidspersoneel 

worden die de bedrijfsleiding controleren.  

 

Daarentegen betekent het voorstel van de co-

öperatie dat de leidinggevende taken niet aan 

instanties buiten het arbeiderscollectief gedele-

geerd worden maar dat deze zelf alle verant-

woordelijkheden en risico’s op zich nemen, tot 

aan het op de markt brengen van de producten. 

Een kenmerk van zelfbestuurde coöperaties is 

dat ze in veel gevallen het voornemen hebben 

om de klassieke fordistische arbeidsorganisatie 

te veranderen, en dat ze de ploegbazen afzetten 

en vaak ook de rol van de ploegbaas ter discussie 

stellen. 

 

Tot nu toe heeft de meerderheid besloten om co-

öperaties op te bouwen. In 2001 werd de Movi-

miento Nacional de Empresas Recuperadas 

(MNER, Nationale Beweging van Bezette Be-

drijven) opgericht, waarin zo’n zestig zelfbe-

stuurde bedrijven georganiseerd zijn. Hun voor-

zitter Jorge Abellí is van mening “dat het niet 

aan de orde is om de bedrijven, die we grote in-

spanningen weer op gang hebben gebracht aan 

deze maffiose staat te overhandigen”. Abellí 

maakt deel uit van een pluimvee-coöperatie in 

Rosario die in 1998 werd gesloten en waarbij 

zo’n honderd arbeiders op straat kwamen te 

staan. Sinds 1999 produceren ze voor een kleine 

gemeenschappelijke markt.  

 

Bij de bezette bedrijven zijn alle productie-

branches vertegenwoordigd: de grootste zijn de 

metaal- en staalbedrijven, er zijn kranten en 

drukkerijen, maar de meeste behoren tot de le-
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vensmiddelenbranche. Gemiddeld hebben ze zes-

tig personeelsleden en zijn ze over het hele land 

verspreid. “Het is wat anders om een klein be-

drijf met 15 arbeiders te runnen of de grootste 

tractorfabriek van het land, meent Abellí. Hij 

refereert aan het voorbeeld van de fabriek Za-

nello in de provincie Córdoba, een grote tractor-

fabriek met 400 arbeiders, de enige tractorpro-

ducent in Argentinië. Op 28 december 2001 werd 

het bedrijf d.m.v. een gerechtelijk vonnis aan de 

werknemers overgedragen. In februari brachten 

ze een nieuw model op de markt dat de arbeiders 

samen met de technici op basis van een slimme 

overeenkomst hadden ontwikkeld. Ze bedachten 

een “strategische alliantie”, een naamloze ven-

nootschap, die in gelijke mate in handen is van 

de 280 arbeiders van de coöperatie, het techni-

sche en leidinggevende personeel – dat op deze 

manier een hoger inkomen kan verkrijgen dan in 

de arbeiderscoöperatie – en de concessiehouders, 

die het kapitaal voor de hervatting van de pro-

ductie hebben ingebracht. In maart konden ze 

twee tractoren monteren en verkopen en mo-

menteel maken en verkopen ze er ondanks de 

crisis dagelijks één,  voor een prijs die 30 % lager 

is dan die van John Deere. Dit is een andere on-

gebruikelijke weg, maar als het om grootschalige 

bedrijven met geavanceerde technologie gaat, 

waar grote investeringen vereist zijn, zijn er 

ogenschijnlijk geen makkelijke oplossingen.  

 

Afgezien van het ontbrekende kapitaal voor ma-

teriaal, vormt het beheer een ander groot pro-

bleem. Als bedrijven gesloten worden, is het ma-

nagement de eerste die een goed heenkomen 

zoekt. “Ons management is precair, maar trans-

parant en democratisch”, zegt Abellí. Veel zelf-

bestuurde bedrijven hebben besloten om iedere 

vrijdag loon uit te betalen en maken tegelijker-

tijd een affiche met de inkomsten en uitgaven, 

zodat ieder lid van de coöperatie bekend is met 

de financiën. De MNER heeft met de Vereniging 

v/h Midden- en Kleinbedrijf en met de Techni-

sche Universiteit van Buenos Aires een overeen-

komst gesloten ter ondersteuning van de oplei-

ding van het management.  

 

SOLIDAIRE ECONOMIE 

 

M.b.t. de verkoop gaan de bedrijven er van uit 

dat de consument de beste bondgenoot is. Daar-

om appelleren ze aan de wijkraden en andere 

delen van de beweging om tot ‘bewuste con-

sumptie’ over te gaan. Ze steunen echter ook op 

de gemeente en proberen ziekenhuizen en scho-

len te bevoorraden.  

 

De voorbeelden van productie in zelfbeheer gaan 

verder dan de fabriekspoorten en breiden zich 

tendentieel uit in de hele basisbeweging, zoals 

bijvoorbeeld bij de wijkraad in het stadsdeel 

Parque Avellaneda, relatief centraal gelegen in 

Buenos Aires. Begin juni kraakten de georgani-

seerde wijkbewoners de leegstaande kroeg Ala-

meda, knapten het op en richtten met steun van 

andere Asambleas een Volkskeuken op, waar 

inmiddels meer dan 120 mensen komen. Ze ko-

ken, bakken zelf brood en hebben nu een coöpe-

ratie opgericht die brood produceert en dat aan 

de Volkskeuken en wijkbewoners verkoopt. Ook 

hebben ze een begin gemaakt met de productie 

van schoonmaakmiddelen tegen lage kosten. In 

de gekraakte kroeg zijn twintig werkgroepen, 

variërend van bijlessen voor kinderen t/m ecolo-

gische tuinbouw, dans, keramiek, yoga, alterna-

tieve media en een meubelmakerij. 

 

Daarnaast hebben de wijkbewoners acht com-

missies opgericht die gezamenlijk taken in dit 

cultuur- en productiecentrum voor hun rekening 

nemen. Verder is er een vergaderlokaal inge-

richt, een plek waar zo’n dertig Asambleas uit de 

hoofdstad en de provincie, die met vergelijkbare 

vraagstukken te maken hebben, bij elkaar ko-

men. De wijkraden, die begonnen zijn met geza-

menlijke inkopen en ervaringen met ruilhandel, 

begeven zich zo op het terrein van de levensmid-

delenproductie, anderen maken zich vertrouwd 
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met experimenten op het gebied van de genees-

middelenproductie en weer anderen wagen zich 

aan het zelf bouwen van woningen.  

 

Op initiatief van het centrum vonden er in de 

voormalige kroeg in juli en augustus twee bij-

eenkomsten plaats met als thema Solidaire Eco-

nomie. Het waren drukke bijeenkomsten waar 

vertegenwoordigers van Asambleas, Piqueteros, 

fabrieken in zelfbeheer en groepen studenten aan 

deelnamen. Zo’n veertig delegaties besloten een 

ondersteuningsnetwerk voor mensen uit de wijk 

op te bouwen die met ontruiming bedreigd wor-

den.  

 

Met hun besluiten, die in de krant Alameda ge-

publiceerd werden, nemen ze zich voor “zich ge-

zamenlijk tegen de aanvallen van bovenaf te 

verdedigen en door de bezetting van verlaten 

fabrieken, braakliggend terrein en leeg staande 

huizen wegen naar arbeid en waardigheid te vin-

den”. Ze stellen vast, “dat de zich wind geleide-

lijk aan draait ten gunste van het kleine” en roe-

pen er toe op “de krachten te bundelen, opdat de 

machtigen ons niet uiteen drijven”.  

Een interessant punt zijn de verbindingen tus-

sen de initiatieven. De Asambleas produceren op 

dezelfde manier zoals voorheen de Piqueteros 

van Solano in het stadsdeel Quilmes; allebei heb-

ben ze zich verenigd met de zelfbestuurde fabrie-

ken in de hoop producten te kunnen ruilen. Met 

vereende krachten leren ze van de successen en 

mislukkingen van ieder afzonderlijk; ze zijn het 

met elkaar eens over de solidariteit met Zanon, 

in het ver gelegen zuiden, die een door de Mapu-

ches ontworpen kachel op de markt hebben ge-

bracht enz. Het netwerk wordt van dag tot dag 

fijnmaziger, het is een komen en gaan, het ver-

vlecht en verdicht zich, men scheidt zich af en 

verenigd zich opnieuw.   

 

DE WERELD VERANDEREN 

 

Een goed voorbeeld is het verhaal van de fabriek 

Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argenti-

na (IMPA), gelegen midden in Almagro, een nor-

male woonwijk van Buenos Aires. De fabriek 

werd in 1918 door Duitsers als een kopergieterij 

opgericht. In 1935 was het de eerste aluminium-

producerende onderneming en aan het einde van 

de Tweede Wereldoorlog werd het genationali-

seerd door de regering van Juan Domingo Pé-

ron. Bij IMPA werden de enige straalvliegtuigen 

van Latijns-Amerika gemaakt en de fietsen 

waarmee de Argentijnse kinderen speelden. In 

1961 sloot de regering enkele bedrijfsonderdelen 

en besloot tot de omvorming tot een coöperatie 

die echter door de bedrijfsleiding altijd als een 

privé’-onderneming werd gerund.  

 

Medio jaren ’90 begon de aluminium-monopolist 

Aluar een oneerlijke concurrentiestrijd tegen 

IMPA. Aluar maakt de halffabricaten voor alu-

miniumfolie, wat de laatste jaren het hoofdpro-

duct van IMPA was. Eind ’97 waren van de 

ruim 500 arbeiders die in het bedrijf gewerkt 

hadden, slechts een handvol over. Omdat er een 

directe sluiting ophanden was – de elektra was 
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vanwege onbetaalde rekeningen al afgesloten – 

bezetten ze met steun van enkele vakbondsleden 

het bedrijf, richtten m.b.v. wijkbewoners en 

winkeliers uit de wijk een Volkskeuken op, gooi-

den de oude directie de deur uit en kozen een 

nieuwe raad van bestuur.  

 

Ze besloten de productie weer op gang te bren-

gen. Ze waren nog maar met z’n 15-en (nu zijn 

het er 136), wisten aan grondstoffen te komen 

die ze konden hergebruiken en vandaag zijn ze 

een belangrijk oriëntatiepunt voor de beweging. 

Er moesten twee ingrijpende beslissingen wor-

den genomen: aluminiumschroot kopen om de 

kosten te verlagen en de concurrentie van Aluar 

te omzeilen, ondanks de scepsis van de werkne-

mers die meenden dat ze niet hoog genoeg opge-

leid waren om met de hergebruikte grondstoffen 

te produceren. Dat laatste werd hen ook door de 

ingenieurs verteld. De tweede beslissing betrof 

de oudere werknemers. “We hadden altijd werk 

voor 80 tot 90 mensen, maar wij hebben 136 

mensen in dienst, omdat hier veel ouderen zijn 

van wie ze het pensioen hebben afgepakt, en die 

helpen hier mee, vegen, maken machines schoon, 

ze doen naar hun beste vermogen mee. Dat was 

een besluit van de vergadering, die van mening 

was dat het respectvoller was dat ze in de fa-

briek blijven, waar ze 30 – 40 jaar hebben door-

gebracht, in plaats dat je ze een uitkering be-

taald en ze thuis blijven’, zegt de voorzitter van 

de coöperatie, Oracio Campos, een man van 65 

met inheemse trekken.  Hij zegt dat met een 

aandoenlijke oprechtheid, gewoon zo, zonder te 

merken dat hij daarmee elke economische theo-

rie en zelfs het voortbestaan van het project in 

twijfel trekt, om daarmee een menselijkheid in 

stand te houden die ze “klassensolidariteit” noe-

men.  

 

Ze houden informatiebijeenkomsten, hebben de 

ploegleiders door afdelings- of werkplaatscoördi-

natoren vervangen, die voor de verdeling van 

het werk verantwoordelijk zijn, en hebben groe-

pen gevormd om de arbeid te democratiseren. 

Maar ze zijn niet naïef: “Op een paar afdelingen 

zijn er hiërarchische structuren omdat de markt 

snelle besluitvorming vereist, daar is geen tijd 

voor,” zegt Eduardo Murúa, een voormalig vak-

bondslid van 41 jaar die nu bedrijfsleider is. IM-

PA produceert nu vooral wegwerpservies, tand-

pastatubes, verpakkingen voor koekjes en dien-

bladen voor catering. 

 

M.b.t. de arbeidsorganisatie zijn er in de ver-

schillende bedrijven ongelooflijke veranderingen 

te zien. Een arbeidster van Brukman zegt met 

nadruk: “Er is nu een grotere vrijheid tijdens de 

arbeid, we werken collegiaal samen, hiervoor 

waren we over de verdiepingen verspreid, nu zijn 

we allemaal samen en organiseren we onszelf.” 

De arbeiders hebben besloten om de indeling 

van de machines te veranderen en hebben daar-

mee het oude controlesysteem ondersteboven 

gegooid. Abellí is het er mee eens dat de “zondes 

van het kapitalisme” bestreden moet worden, 

maar hij legt de onvermijdelijke link met de rea-

liteit: “De productie kan geen doorlopende dis-

cussie zijn.” 

 

Het belangrijkste initiatief van IMPA, waarin 

het zich van anderen onderscheidt en waarop 
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Dario Fo jaloers zou zijn, is de oprichting van de 

Stad-Cultuur-Fabriek (La Fábrica Ciudad Cul-

tural). Sinds een jaar of vier runnen ze een zelf-

bestuurd cultureel centrum dat door een groep 

van veertig jongeren wordt geleid. Er worden 35 

cursussen en workshops georganiseerd alsmede 

feesten, bioscoop- en theatervoorstellingen en 

wat er nog meer aan ideeën is. In feite begon het 

project, toen ze vanwege de meer dan twee mil-

joen dollar schuld die ze bij de nationale bank 

hadden en die tot een gedwongen verkoop zou 

kunnen leiden, de solidariteit van de wijkbewo-

ners en de sociale bewegingen nodig hadden. 

“Daarna begrepen we dat het een mogelijkheid 

was om de maatschappij, voor de enorme solida-

riteit die we gekregen hebben, iets terug te ge-

ven”, zegt Murua. Campos lacht en herinnert 

aan het opduiken van de eerste punks met hun 

punk-kapsels en ringen, waar de arbeiders niets 

van wilden weten. Nu eten ze allemaal samen in 

de kantine die ze naar Azucena Villaflor de De-

vicenti hebben vernoemd, de verdwenen op-

richtster van de Moeders van de Plaza de Mayo, 

die ook metaalarbeidster was. 

 

Wie tegen de avond in de fabriek komt, als de 

productie langzaam stopgezet wordt en de jon-

geren binnenkomen, komt vanuit een lawaaiige 

productiehal waar smoezelige arbeiders machi-

nes bedienen die aluminium tubes uitspugen in 

aangrenzende, door een kleine gang afgescheiden 

ruimte, waar een groep studenten zich in volledi-

ge stilte om een model heeft geschaard om naakt 

te tekenen. Ze geven het tijdschrift IMPActo uit 

en kunnen ergens trots op zijn. In 2001 vond 

hier het Internationale Filmfestival van Buenos 

Aires plaats en in 1998 kwam Orlando Borrego, 

een kameraad van Che Guevara in de Sierra 

Maestra, om de eerste reeks evenementen te ope-

nen. De fabriek functioneert voort en ze gaan er 

prat op dat er nog geen enkel incident is geweest 

tussen mensen van de universiteit, anarcho-

punks, jongeren die naakt model staan, homo-

seksuelen en oude arbeiders arbeidsters die maar 

twee of drie jaar op school hebben gezeten.  

Het Portugese ziekenhuis werd zes jaar geleden 

i.v.m. een faillissement gesloten. Twee weken is 

het gekraakt door twee wijkraden uit het stads-

deel Flores uit Buenos Aires. De verbazing was 

groot: op de vier verdiepingen met laboratoria, 

behandelkamers en beddenzalen waren bijna alle 

apparaten nog intact, zelfs op de intensive care.  

 

Binnen enkele dagen kwamen mensen van tien-

tallen Asambleas en meerdere bezette fabrieken 

naar het ziekenhuis. Het idee ontstond om een 

gezondheidscentrum voor de 8000 arbeiders van 

de zestig zelfbestuurde fabrieken op te richten 

alsmede een preventiecentrum voor de wijk. Uit 

de overschotten van de fabrieken moet een fonds 

voor het startkapitaal worden gevormd. Meerde-

re voormalige werknemers van de kliniek hebben 

hun steun voor het project uitgesproken. De ar-

beiders van Brukman hebben toegezegd het bed-

dengoed te produceren en de arbeiders van IM-

PA, Chilavert en een handvol bezette fabrieken 

stellen zich samen met mensen uit de wijk be-

schikbaar voor de schoonmaakwerkzaamheden. 

Volgens de krant Paginal12 hebben de wijkbe-

woners de veelbetekenend naam Que se vayan 

todos voor het nieuwe centrum op het oog.  

 

ZELFBEHEER:  

EEN PROJECT VOOR HET LEVEN 

 

In Brazilië werden in 1991 de eerste ervaringen 

met het bezetten van bankroete fabrieken opge-

daan. De schoenenfabriek Makerli had het be-

drijf gesloten en 482 arbeiders op straat gezet. In 

1994 werd de nationale alliantie van arbeiders in 

zelfbestuurde fabrieken (ANTEAG) opgezet om 

de verschillende ondernemingen die midden in 

de crisis van de industrie ontstonden te coördi-

neren. Ze heeft kantoren in zes provincies die de 

zelfbeheer-projecten begeleiden en proberen ze 

met initiatieven van NGO’s en provinciale- en 

stadsbesturen samen te laten komen. Ze werkt 

samen met 160 zelfbeheer-projecten waartoe 
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30.000 arbeiders behoren. Zelfbestuurde bedrij-

ven zijn er in alle branches, van ertswinning en 

textiel t/m toerisme en het hotelwezen. Voor de 

ANTEAG is zelfbeheer een organisatiemodel die 

het collectieve eigendom van de productiemidde-

len met de democratische deelname aan de be-

drijfsleiding koppelt. Maar het betekent ook au-

tonomie omdat de besluitvorming en de controle 

over het bedrijf, alsook de specialisten aan wie 

ze opdrachten delegeren, bij de leden ligt.  

 

Voor de arbeiders van de zelfbestuurde bedrij-

ven bestaat één van de grootste problemen uit 

het feit dat ze “weer moeten denken”. De AN-

TEAG stelt vast “dat de paternalistische cultuur 

ertoe heeft geleid dat de arbeiders verwachten 

dat anderen alles voor ze doen.” Sommigen ver-

wachten alles van de chef,  anderen van de vak-

bond of de regering. Maar er bestaat ook angst 

om de verantwoordelijkheid of risico’s te nemen, 

alsmede problemen bij het in praktijk brengen 

van een democratische en transparante bedrijfs-

leiding, en vooral problemen te begrijpen dat het 

belangrijkste doel de versteviging van het collec-

tief is, waar het voortbestaan van het bedrijf 

van afhangt. 

 

Het zelfbeheer is ook een levensproject dat voor 

brede lagen arbeiders tot een maatschappelijk 

oriëntatiepunt kan worden, als deel van de alter-

natieven voor het systeem die vanuit de sociale 

basis ontstaan. De ANTEAG houdt het voor 

onvermijdelijk “de arbeider opnieuw op te voe 

den, opdat hij in de arbeid een nieuwe betekenis 

vindt, in zijn vaardigheden gelooft en het initia-

tief in het proces van het zelfbestuur kan nemen 

en zo met de geschiedenis van de onderwerping 

kan breken.” 

 

(Het artikel van Raúl Zibechi werd door Alix 

Arnold uit het Spaans vertaald en is in het origi-

neel te vinden op: http://www.rebelion.org/

hemeroteca/argentina/zibechi190902.htm ) 

 

Noten: 

 

1. Een escrache (= “onthullen” in Buenos Aires-

dialect) is een actievorm waarbij een groep activis-

ten naar de bedrijven of woningen van degenen 

gaat die ze publiekelijk aan de schandpaal willen 

nagelen. De oorsprong ligt in Argentinië en werd 

toegepast door mensenrechtenactivisten die zo me-

deplichtigen aan de genocide en de verdwijningen 

wilden ontmaskeren. D.m.v. muziek, het roepen 

van leuzen, spandoeken, straattheater en het gooi-

en van eieren werden buurtbewoners attent ge-

maakt op de aanwezigheid van misdadigers en fol-

teraars in de buurt. De escrache is een vorm van 

autonome en sociale rechtsspraak, daar waar de 

staat misdadigers ongemoeid laat. No justice? 

Escrache! 

 


