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Een alternatief marktmodel d.m.v. een veran-

derde praktijk op touw zetten. Dat was het doel 

van Red Global de Trueques (Algemeen Ruilnet-

werk) in Argentinië. In 1995, tijdens de eerste 

grote recessie in Argentinië na de militaire dicta-

tuur, richtten de chemicus Horacio Covas, de 

psycholoog Carlos de Sanzo en de ecoloog Rubén 

Ravela een ruilbeurs op in Bernal, een voorstad 

van Buenos Aires. New Economy van onderaf. 

Ontstaan vanuit acute nood en vertwijfeling in 

een eens rijk Argentinië, ontwikkelden de Clubes 

de Treque (ruilbeurzen) een ongekende kracht en 

vormden ze voor veel mensen de enige strohalm 

om t.t.v. de crisis het hoofd boven water te hou-

den. Bijna alles, wat men om te overleven nodig 

had, werd d.m.v. Créditos verhandeld: levens-

middelen, kleding, medicamenten, boeken alsook 

dienstverrichtingen. De créditos  kon men  alleen 

maar verkrijgen, als men ze verruilde tegen goe-

deren of diensten. Een sleutelbegrip in de Tru-

que-filosofie is prosumicion (prosumptie = het 

samentrekken van productie en consumptie), 

een verbond van producenten en consumenten. 

Het systeem functioneert op basis van vertrou-

wen. Garanties zijn er niet. Als een goed of een 

dienst te duur is, is er geen vraag naar en moet 

de prijs in créditos verlaagd worden. De nodos 

(knooppunten) zien zichzelf niet alleen als een 

markt, maar ook als een plek waar goederen, 

producten en kennis wordt uitgewisseld. Daar-

achter steekt het idee van een “eerlijke markt”, 

solidair en in wederzijds belang. Een publieke 

ruimte waarin en waarbij iedereen baat heeft. 

 

De ruilbeurzen waren al sinds enkele jaren een 

bekend fenomeen. Tot de herfst van 2001 vond 

er een permanente, organische groei plaats. De 

devaluatie van de Argentijnse peso en eufemis-

tisch als corralito aangeduide bevriezing van alle 

banktegoeden in de winter van 2001/voorjaar 

2002 (corralito betekent zoiets als dierenkooi(tje), 

box, kleine omheining en verwijst naar de beper-

kingen die door de maatregel werden opgelegd), 

leidde echter tot een dramatische verandering in 

het land. Het aantal Argentijnen dat onder de 

armoedegrens leefde, steeg in tien jaar van 15% 

tot meer dan 50% in 2002. En dat zijn nog maar 

officiële regeringscijfers. Meer dan 20 miljoen 

van de 36 miljoen Argentijnen leefde in armoe-

de. Het jaarinkomen daalde volgens tellingen 

van de UNDP (United Nations Program for De-

velopment) binnen vijf jaar met twee derde, van 

8950 dollar in 1997 naar 3100 dollar in maart 

2002. Begin 2003 werd het op 2500 dollar ge-

schat. Tegen deze achtergrond vertienvoudigde 

zich binnen zes tot acht maanden het aantal 

;

~ 
Stefan Thimmel 
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Treque-deelnemers. 

 

De ervaringen met de Treque waren voor veel 

sociale bewegingen en wijkraden van onschat-

bare waarde. Sommigen zijn sterker uit het pro-

ces tevoorschijn gekomen. Een voorbeeld hier-

van is de Asociación Mutual del Sentimiento 

(Vereniging van het Wederzijdse Medeleven). 

In de vereniging, in de wijk Chacarita, gelegen 

in hartje Buenos Aires, functioneerde het groot-

ste Treque-knooppunt van de hoofdstad, waar 

in de hoogtijdagen in augustus 2002, dagelijks 

5000 mensen aan de ruilhandel deelnamen. De 

vereniging bestond sinds vier jaar en was opge-

richt door een groep van zo’n twintig voormali-

ge politieke gevangenen die gedurende de mili-

taire dictatuur van de jaren ’70 en ’80 gedeti-

neerd waren. In 2003 waren de oprichters geïn-

tegreerd in een functionerend sociaal netwerk 

op wijkniveau. De mutual, zoals ze door de le-

den werd genoemd, kon daarbij rekenen op de 

steun van voormalige politieke gevangenen die 

in het buitenland leefden. Het drie verdiepingen 

hoge gebouw waarin de verenigen gevestigd was 

en de omliggende grond, dat als moestuin werd 

gebruikt, alsmede verscheidene werkplaatsen, 

werden min of meer op de nationale regering 

veroverd. In 1998 werd een gebruikscontract 

voor vijf jaar afgesloten. In 2003 onderhandelde 

de vereniging met zijn 30 permanent actieve en 

meer dan 2000 ingeschreven leden met de ge-

meenteraad van Buenos Aires over een regeling 

die het gebruiksrecht voor 20 jaar zou vastleg-

gen. In de Asociación wordt in talloze projecten 

met succes samengewerkt. Bijna allemaal zijn 

ze min of meer uit de ervaring met de Treque 

ontstaan en maken ze deel uit van een netwerk 

van de solidaire economie en de sociale buurten. 

Deze projecten en vooral de activering van 

nieuwe, blijvende deelnemers, vormen de eigen-

lijke winst van de massale mobilisering die uit 

het fenomeen van de Treque is voortgekomen. 
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De vereniging herbergt een volkskeuken die 

wordt gerund door werklozen die elkaar binnen 

de centra van de Treque hebben leren kennen. 

Er is een coöperatieve apotheek, waar de op-

richters het voor elkaar hebben gekregen dat 

generieke geneesmiddelen gedistribueerd mo-

gen worden. Er is een gemeenschappelijk stuk 

grond voor biologisch-organische producten en 

ook een kinder- en jeugdcentrum met medische 

en psychologische begeleiding. Er worden plan-

nen gemaakt voor een lokale basisradio en een 

gezondheidscentrum. Binnen de Ruilcentra 

functioneert ook een advocatenpraktijk die ge-

bruik maakt van kantoorruimte binnen de cen-

tra en die naast ‘normale’ cliënten ook de leden 

van de Asociación bijstaat zonder kosten te 

berekenen. Er is ook een architectenbureau dat 

volgens hetzelfde model functioneert. Graciela 

Daguricevich, één van de oprichtsters van de 

Mutual, is vooral erg enthousiast over het suc-

ces van de gemeenschappelijke moestuin. 

“Toen we er mee begonnen dachten we dat het 

genoeg zou zijn voor een krop sla per gezin per 

maand. Maar toen we de eerste keer konden 

oogsten, waren wij stadbewoners zonder enige 

ervaring in de landbouw, overweldigd door de 

hoeveelheid sla, tomaten, komkommers etc. die 

de biologische teelt op een klein stuk grond op-

brengt. Nu voorzien we het merendeel van de 

Asentamientos (aanduiding voor de marginale 

en informele nederzettingen in Argentinië) met 

meer dan 300 gezinnen met groente. 

 

WEGENS SUCCES MISLUKT 

 

Het Treque-systeem ging in oktober/november 

2002 ten onder. In maart 2003 werd het aantal 

actieve deelnemers landelijk op zo’n 200.000 

geschat. In de regio Buenos Aires bestaat de 

ruilhandel in de vorm van het netwerk vrijwel 

niet meer. Voor de ineenstorting eind 2002 zijn 

meerdere factoren aan te wijzen. Een menge-

ling van naïviteit, politieke onervarenheid, 

strategische fouten en een niet zo uitgesproken 

solidaire houding bij het merendeel van de 

deelnemers kunnen als interne oorzaken aange-

duid worden. Dat, en de tegenmaatregelen van 

de staat, deden het model mislukken. “Tien 

miljoen mensen deden voor het eerst ervarin-

gen op met een alternatief economisch model 

en de staat had geen toegang tot dit deel van 

de bevolking. Er was geen dialoog, geen ge-

sprekspartner, geen bemiddelaar. Toen we ons 

er bewust van werden welke omvang het kreeg, 

werd duidelijk dat de staat dat nooit zou ac-

cepteren. Ze zullen niet met de armen over el-

kaar blijven zitten en deze enorme sociale be-

weging de vrije loop laten”, aldus de analyse 

van Graciela Daguricevich. Lokale aparte No-

dos werden door de staat illegaal verklaard en 

er werd geëist dat ze belasting op de ruilpro-

ducten zouden heffen en aan de staat afdragen. 

Levensmiddelen werden als schadelijk voor de 

volksgezondheid geclassificeerd en werden aan 

strenge controles onderworpen.  

 

De créditos werden van begin af aan door ver-

valsingen begeleid. Medio 2002 doken echter in 

totaal 260 miljoen vervalste biljetten op. Het 

gevolg was een razendsnelle inflatie. Bewijzen 

zijn er niet, maar voor Treque-activisten is de 

betrokkenheid van de staat bij deze massale 

vervalsingen overduidelijk. De vervalste crédi-

tos waren op hetzelfde papier gedrukt als de 

créditos van het netwerken. En dit speciale pa-

pier was niet zomaar te koop. Alleen de coördi-

natoren van de ruilnetwerken en de staatsorga-

nen hadden toegang tot de verkooppunten. Dit 

is de keerzijde van het succescriterium 

“massa”: de typische kleine en grotere bedrie-

gerijen. Handelaren die in het bezit van grote 

aantallen créditos waren “kochten” met de al-

ternatieve betaalmiddelen producten op en 

verkochten ze enkele straten verderop tegen 

officieel geld door. 

 

Een andere reden waarom veel mensen zich 

abrupt van de Treque afkeerden, was de steeds 
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grotere vraag naar levensmiddelen. Deze druk 

konden de markten niet doorstaan. Voor miljoe-

nen mensen was in de jaren 2002/2003 in Argen-

tinië, ook toen nog altijd één van de grotere le-

vensmiddelenproducenten van de wereld, de da-

gelijkse strijd om voedsel het hoofdprobleem ge-

worden.  

 

In een situatie waarin kinderen verhongeren, 

zijn diensten als haren knippen of het verkrijgen 

van gebruikte meubels tweede- of derderangs 

behoeften. Voedingsmiddelen waren op veel ruil-

beurzen het eerste wat ontbrak. Op de honger-

crisis werd door de staat met een minimaal 

noodprogramma gereageerd. In oktober 2002 

startte het Programa Jefes de Familias, dat voor 

zo’n 2 miljoen gezinnen in een maandelijkse toe-

slag van 160 Pesos (ca. 55 Euro) voorzag. Een 

minimaal bedrag, echter voor velen die geen toe-

gang meer tot contant geld hadden een tege-

moetkoming om op het laagste niveau de basis-

zorg met levensmiddelen te garanderen.  

 

Naast deze externe factoren zijn strategische 

fouten en verkeerde inschattingen verantwoor-

delijk voor de mislukking. De crisis van het Tre-

que-systeem is vooral een crisis van de Red Glo-

bal de Treque.  Andere, beduidend kleinere net-

werken, zoals de Red Solidaria de Treque, ble-

ven bestaan en zijn zelfs sterker uit de crisis te-

voorschijn gekomen. I.t.t. de Red Global,  dat 

als een open systeem in alle delen van het land 

functioneerde – d.w.z. iedereen kon bijvoorbeeld 

zijn in een stad in het noorden verworven crédi-

tos elders inwisselen zonder ter plekke een eigen 

dienst aan te moeten bieden – werkte de Red 

Solidaria als een gesloten netwerk. In een ruil-

beurs verworven créditos moeten ter plekke te-

gen een ander goed of dienstverrichting verruild 

worden. Ze zijn alleen geldig voor het desbetref-

fende knooppunt. 

 

Het open systeem, dat zich om verschillende re-

denen bij het enorme aantal markten aansloot, 

slaagde er niet in om het prijssysteem te regule-

ren. Het marktsysteem van vraag en aanbod 

werd in toenemende mate door de invloed van 

de kapitalistische markt gecorrumpeerd. Zo 

werd bijvoorbeeld importsuiker in de super-

markt gekocht en tegen goederen en zelfs crédi-

tos geruild. Deze producten werden dan op de 

formele en informele markt duur verkocht, daar-

van werd weer goedkoop suiker in de super-

markt gekocht enz. De landelijke geldigheid van 

de créditos bleek een strategische misser te zijn. 

In Rosario bijv., een miljoenenstad 200 km ten 

noorden van Buenos Aires, waar de Treque-

markt nog functioneerde, werden créditos door 

de mensen opgepot en vervolgens werden de 

“verzamelde spaargelden” in Buenos Aires op de 

markt gebracht. Een groot aantal producten 

werd zo verkregen zonder daar eigen producten 

aan te bieden. Dit gedrag had met het oorspron-

kelijke idee van “prosumeren”, d.w.z. het sa-

menvallen van productie en consumptie, weinig 

meer te maken en was veel meer als een vorm 

van speculatie met tegoedbonnen te bestempe-

len. Een ander manco in het model was de han-

del met één vorm van “geld”, de créditos. Hoe-

wel ongetwijfeld zeer omslachtig en kostbaar, 

zou het een voordeel zijn geweest om verschil-

lende valuta voor verschillende producten en 

ook voor verschillende regio’s gebruikt te heb-

ben. Zo had de speculatie, veroorzaakt door de 

verscheidenheid van de markt in de verschillen-

de regio’s, verhinderd kunnen worden en er zou 

geen monopolie op het nieuwe “geld” zijn ont-

staan, wat in Argentinië, vooral na de bittere 

ervaringen van jaren 2002/2003, zoals elke vorm 

van machtsmisbruik, op veel scepsis kon reke-

nen. 

 

De Treque was een hervormingsproject met een 

beperkte politieke draagwijdte. Het model ver-

hield zich niet offensief t.o.v. de markt, verzuim-

de zijn macht naar buiten toe te demonstreren 

en de erkenning door soms meerdere miljoenen 

mensen voor een duurzame politisering te benut-
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ten. Het was een parallel-project met weinig uit-

straling in de desolate, maar nog steeds bestaan-

de officiële markt. De organisatoren onderna-

men te weinig om een nieuw begrip van solidari-

teit en een gezamenlijke verbintenis te veranke-

ren. Hier wordt niet over politiek gepraat, zo 

luidde het credo van de Red Global de Treque. 

En terwijl de staat verder ging met politiek te 

bedrijven ruilden miljoenen mensen kroppen sla 

tegen schoenen.  

 

Een andere strategische misser was de gebrekki-

ge samenwerking met andere basisbewegingen 

zoals de Piqueteros, die met het blokkeren van 

belangrijke verkeersknooppunten de aandacht 

trokken en die tot een politieke macht in het 

land geworden waren. Er waren geen gezamen-

lijke acties, hoewel vele activisten zowel hierbij 

alsook bij andere strijdvormen betrokken waren.  

Ten slotte kan de explosieve groei zelf als hoofd-

reden voor het mislukken worden gezien. De 

mensen konden het tempo waarin de Treque-

markten groeiden niet bijbenen. Het bewustzijn 

voor een nieuw solidair handelen ontwikkelde 

zich niet met dezelfde snelheid. Ook niet in de 

Mutual Sentimiento. Toen hier meer dan 5000 

mensen aan het ruilnetwerk deelnamen, waren 

de filosofie en de principes van het model niet 

meer aan de meerderheid van de nieuwe deelne-

mers over te brengen. De mensen gedroegen zich 

volgens dezelfde patronen als in het traditionele 

kapitalistische marktsysteem. Met hetzelfde ego-

ïsme, dezelfde individualistische houding. Wer-

den in het beginstadium van de Treque nieuwe 

deelnemers nog geschoold door coördinatoren, 

d.m.v. regelmatige cursussen waarin de basis-

principes van de Treque werden overgebracht, 

na de explosieve groei was het niet meer moge-

lijk om een persoonlijke begeleiding en scholing 

te handhaven. “In het begin waren er ongeveer 

800 deelnemers. Iedereen kende elkaar. Men wist 

wie de empanadas gemaakt had, men zat bij el-

kaar en amuseerde zich bij de maté (een thee-

soort die in Zuid-Amerika gedronken wordt). 

Toen er 5000 mensen waren, was dat niet meer 

te doen. De sfeer veranderde absoluut”,  aldus 

Graciela Daguricevich.  

 

In deze situatie was de Treque als  model op 

massa-niveau tot mislukken gedoemd. Pogingen 

om te hervormen kwamen te laat en waren niet 

meer over te brengen. In september 2002, toen 

de ruilmarkten zich op een hoogtepunt bevon-

den, maar de ineenstorting al te voorzien was, 

werden nieuwe créditos ingevoerd. De nieuwe 

biljetten zouden door oxidatie gaan “roesten” 

om zo het oppotten te voorkomen en directe 

doorverkoop te stimuleren. Het experiment 

stuitte op groot onbegrip omdat er geen begelei-

dende verklaringen werden gegeven. Voor de 

meeste betrokkenen in de ruilnetwerken was de 

crédito geld, net als andere betaalmiddelen dat 

ook waren (in die tijd waren in Argentinië min-

stens twaalf  officiële en half officiële valuta, bil-

jetten en tegoedbonnen in omloop). Niemand 

wilde inzien dat ook het “geld” van de Treque 

aan waarde verloor. De mensen voelden zich be-

drogen en verwijten van corruptie staken de kop 

op. Ook het verwijt dat de organisatoren van de 

Red Global zichzelf verrijkt zouden hebben. 

 

Door de extreme verarming stond voor veel 

mensen het zekerstellen van de basiszorg voor 

hun gezinnen in het middelpunt. Voor een func-

tionerende Treque was echter ook een solidaire 

handelswijze en de belangstelling voor de ander 

elementair.  Na twee decennia van puur neolibe-

ralisme was dit beslist niet vanzelfsprekend. In 

de Mutual Sentimiento had men bijtijds conse-

quenties getrokken uit de strategische en con-

ceptuele fouten en zich al begin 2002 uit de Red 

Global terug getrokken. De vereniging organi-

seerde zich als wijkraad, riep alle sociale bewe-

gingen tot medewerking op en nam zelf deel aan 

andere politieke strijdvormen. Dit werd duide-

lijk bij de protestmarsen om de jongeren te her-

denken die bij een straatblokkade op 24 maart 

2002 door de politie waren doodgeschoten. Het 
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was de eerste mobilisering vanuit een Treque-

markt die niet met het systeem zelf te maken 

had. “De Treque was altijd een politieke bewe-

ging, vaak echter zonder dat de betrokkenen zelf 

zich daarvan bewust waren”,  aldus Graciela 

Daguricevich. “In de Treque hebben de mensen 

geleerd te delen en solidair te zijn, vooral m.b.t. 

de sterkst geïndividualiseerde sector van het ka-

pitalisme, de handel.” 

 

ERVARINGEN VOOR DE TOEKOMST 

 

De Treque zelf is mislukt, de eigenlijke maat-

schappelijke winst zijn echter de ervaringen en 

discussies voor toekomstige projecten en ontwik-

kelingen. In het geïndividualiseerde Argentinië 

wordt de verloren buurt opnieuw uitgevonden. 

De visie op de wijk is radicaal veranderd, de pu-

blieke ruimte, de straat wordt weer een sociale 

functie toegedicht. Er zijn dagelijks honderden 

voorbeelden van activiteiten die zonder betrok-

kenheid van volledig in diskrediet geraakte 

staatsinstellingen, of het lange tijd dominante 

patronagesysteem, plaatsvinden. De opnieuw 

ontdekte buurt is vrij van verticaal paternalisme 

en op veel lekken mengen zich sociale klassen die 

voorheen geen direct contact hadden. Piqueteros 

– werklozen, dagloners, daklozen – kamperen 

deels wekenlang op straat en blokkeren in het 

hele land belangrijke verkeersknooppunten en 

bruggen om zo de aandacht voor hun noodsitua-

tie te trekken en de regering tot handelen te 

dwingen. Alleen al in het jaar 2002 waren er 

meer dan 2000 straatbezettingen. Onder het 

motto “een dag vrij van het kapitalisme” wer-

den in december 2002 vestigingen van multinati-

onals met succes platgelegd en geblokkeerd. 

Vooral in de regio Buenos Aires, waar de werk-

loosheid het grootst is, bepalen de wijkraden 

met een grotendeels autonoom bestuur steeds 

meer het dagelijks leven. De activiteiten worden 

daarbij steeds diverser. In Buenos Aires werden 

meer dan 40 gebouwen – waaronder gesloten 

banken, opgegeven klinieken en verlaten eetca-



7 

 

fés – overgenomen en onder eigen regie als 

volkskeuken, voedselbank voor kinderen, ge-

zondheidscentra, bakkerijen en gemeenschap-

pelijke moestuin ingericht. Meer dan drie mil-

joen mensen leven inmiddels van groente die ze 

in de steden op de huertas comunitarios, voor-

malige braakliggende terreinen, zelf verbou-

wen. Ze beginnen nieuwe netwerken te vormen 

en wisselen elkaars ervaringen onderling uit.  

 

Het is echter duidelijk dat noch door de Treque

-markten of de wijkraden, noch door de straat-

blokkades van de Piqueteros een politiek 

draagkrachtig alternatief dat de gehele maat-

schappij omvat, is ontwikkeld. Nog steeds 

staat het Que se vayan todos zonder een con-

structief antwoord op zich zelf. Noch politiek, 

noch economisch werden blijvende en geloof-

waardige concepten ontwikkeld. Maar het heer-

sende maatschappijmodel kwam ter discussie 

te staan. Zoektochten naar een ander concept 

zijn er overal. De bewegingen bouwen zich van 

onderen naar boven op. Er wordt niet gewerkt 

aan de opbouw van (partij-)apparaten. Het 

diskrediet van de politiek is alles omvattend en 

dat geldt ook voor linkse partijen en politici. 

Het gaat er veel meer om hoe sociale bewegin-

gen zich formeren en hoe besluiten tot stand 

komen. En m.b.t. participerende en decentrale 

besluitvormings- en medezeggenschapsstruc-

turen heeft Argentinië in vergelijking met bijv. 

buurland Brazilië een enorme inhaalslag te ma-

ken. De staat heeft m.b.t. zijn instituties en 

zijn uitvoerende organen aan respect ingeboet. 

Zo worden parlementariërs op straat uitge-

scholden en fysiek aangevallen. Of er wordt 

voor lokale politiebureaus gedemonstreerd en 

vaak wordt het gebouw bestormd en deels ver-

nield. De aanleiding daarvoor hoeft maar mar-

ginaal te zijn, zoals de arrestatie van demon-

stranten. En het zijn niet de degenen die poli-

tiek georganiseerd zijn, maar de señoras, de 

moeders en de oma’s die de gezagsdragers let-

terlijk met hun potten en pannen om de oren 

slaan om bijv. hun recht op voedsel op te eisen 

volgens het vertwijfelde motto: “Mijn gezin 

heeft recht op voedsel. Als we het niet meer op 

de ruilmarkt vinden  en de staat ons verder laat 

verhongeren, plunderen we zo nodig de super-

markt.” 

De mensen die zich uit de Treque hebben te-

ruggetrokken, nemen veel met zich mee. Zoals 

vele contacten en een andere kijk op hun mede-

mens. Het spreekwoordelijke Argentijnse egoïs-

me en de arrogantie zij gebroken. Het zijn sub-

jectieve veranderingen die tot een ander hande-

len in het dagelijks leven leiden. Natuurlijk, de 

nog onaangetaste bovenlaag leidt ook nu hun 

leven in speciaal beveiligde wooncentra. Het 

werk wordt nog steeds gedaan door schoon-

maaksters uit Bolivia en tuinmannen uit Para-

guay of Peru. Maar de traditioneel sterke en 

grote middenklasse in Argentinië, die binnen 

anderhalf jaar te gronde is gegaan, heeft de 

ogen voor de realiteit geopend. 

 

Juist m.b.t. de Bolivianen was en is er in Ar-

gentinië sprake van uitgesproken racisme. De 

traditie van een veel minder verticaal maar ho-

rizontaal georganiseerde dorpsstructuur, de 

vanzelfsprekende solidariteit en ondersteuning 

van familieleden, de specifieke cultuur van het 

solidaire handelen is voor veel Argentijnen iets 

absoluut nieuws en werd tot voor kort als iets 

achterlijks gezien waarmee de spot werd gedre-

ven. Juist Bolivia was voor de meeste mensen 

altijd het land van de schoonmaaksters en 

vreemde Indigenas en geen referentiepunt voor 

het moderne Argentinië. Bij de protestmarsen, 

de Cacerolozas, de blokkades van belangrijke 

verkeersknooppunten en ok bij de Treque-

markten in 2002 waren veel migranten uit Boli-

via, Peru, Paraguay en andere Latijns-

Amerikaanse landen betrokken. De door de 

existentiële nood gedwongen contacten met La 

Boliviana en El Negro heeft er bij velen – en 
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juist bij de voormalige middenklasse – toe geleid 

dat ze als Flora en Jaime, als individuen, die 

dezelfde strijd voeren, dezelfde zorgen hebben, 

als subjecten in de gemeenschappelijke strijd 

tegen het corrupte en destructieve regime ge-

waardeerd en opgemerkt worden. En het heeft 

er ook toe geleid dat vele Argentijnen zich voor 

het eerst bewust zijn geworden van hun bindin-

gen met Latijns-Amerika. Vroeger wilden de 

Argentijnen zijn als Europeanen. Nu hebben ze 

ervaren en geaccepteerd dat ze Latijns-

Amerikanen zijn. Het racisme is natuurlijk des-

ondanks in de luttele formeel gegarandeerde ar-

beidsplaatsen en in de, zoals voorheen, afge-

schermde leefwereld van de rijken blijven be-

staan. Degenen die hun egoïstische visie op de 

samenleving hebben behouden zijn niet verdwe-

nen, maar wel in het defensief.  

 

ANDERE ECONOMISCHE  

ALTERNATIEVEN 

 

Voor een ogenblik in de actuele geschiedenis van 

Argentinië speelde de Treque een vooraanstaan-

de rol, zowel als politiek-maatschappelijk feno-

meen met een sterk toekomstpotentieel t.a.v. 

duurzame maatschappelijke veranderingen, als-

ook als parallel economisch systeem. Maar het 

eigenlijk revolutionaire zijn de micro-projecten 

die na de ondergang van de Treque op veel plek-

ken uit de grond schoten (en in het geval van de 

huertas, de collectieve stadstuinen, is dat letter-

lijk op te vatten). De Treque bestaat in ieder 

geval nog in de “Vereniging van het Wederzijd-

se Medeleven”. Eens in de week komen zo’n 100 

mensen bij elkaar en ruilen hun producten di-

rect, zonder het hulpmiddel van de créditos. En 

ondanks de bittere ervaring van de ondergang 

van de Treque begint zich weer iets te ontwikke-

len en de positieve ervaringen uit dit lange en 

pijnlijke proces winnen aan betekenis. Een al-

ternatief voor toekomstige Treque-projecten zou 

een gemengd financieel systeem kunnen zijn, 

dus deels op basis van geld en deels créditos. Om 

het proces zo minder kwetsbaar te maken voor 

speculatie, vervalsingen etc. dat gebeurt nu in 

de apotheek van de Mutual, waar leden van de 

coöperatie generieke geneesmiddelen tegen een 

financieel deel en créditos kunnen krijgen. 

“Voor ons was de Treque een hele belangrijke 

ervaring, maar we moeten nu iets nieuws verzin-

nen, met een realistischer en minder schemati-

scher visie,” zegt Graciela Daguricevich. Iets 

nieuws zoals de apotheek. Met meer dan 5000 

potentiele betrokkenen achter zich, lukte het de 

oprichters om met farmaceutische multinatio-

nals een overeenkomst te sluiten en geneesmid-

delen veel goedkoper te verkrijgen. Iets wat zon-

der het massa-fenomeen van de Treque nooit 

mogelijk zou zijn geweest. Momenteel worden 

aan de 800 ingeschreven leden van de collectieve 

apotheek geneesmiddelen tegen sociale prijzen 

verkocht die voor een deel 600% onder de ge-

bruikelijke marktprijs liggen. Bovendien wor-

den ook cursussen in alternatieve geneeskunde 

aangeboden om zo de afhankelijkheid te vermin-

deren en een ander begrip van gezondheid te 

ontwikkelen. Een ander effect: het gaat niet 

meer om het merk van een product, maar om 

zijn gebruikswaarde. De Treque heeft er ook toe 

geleid dat de mensen hebben begrepen wat de 

waarde van een product uitmaakt.  

 

Alles bij elkaar zijn de Treque-initiatieven op 

een niveau teruggeworpen vergelijkbaar met dat 

van eind jaren ’90. Toch is bij veel mensen de 

bittere bijsmaak achtergebleven dat een hoop-



9 

vol en een met groot veranderingspotentieel be-

gonnen alternatief marktsysteem mislukt is. Met 

het oog op een daadwerkelijke verandering van 

het kapitalistische marktsysteem heeft het Tre-

que-systeem niet niets, maar weinig bereikt. 

Voor Myriam Pelazas, wetenschappelijk mede-

werkster van een “Piquetero”-afgevaardigde in 

de gemeenteraad van Buenos Aires, ligt de wer-

kelijke waarde van de Treque-ervaring bij een 

groot deel van de mensen dan ook niet zo zeer 

bij het uitproberen van een alternatieve econo-

mie als nieuw economisch model, maar in het 

herleven van waarden als solidariteit, de buurt 

en gemeenschappelijke kracht. “De Argentijnse 

maatschappij, die door het neoliberalisme ver-

nietigd werd, heeft zich ten minste op lokaal ni-

veau deel weer opnieuw gevormd. En dit op ba-

sis van wederzijdse waardering en het gevoel 

niet meer hulpeloos en geïsoleerd aan het sys-

teem overgeleverd te zijn. Waar het kapitalisme 

niet meer functioneert ontwikkelt zich een nieu-

we, veranderde subjectiviteit van de mensen. De 

concrete projecten – en daarbij waren de Treque 

en zijn opvolgingen elementaire bouwstenen – 

hebben de dagelijkse visie en het lokale hande-

len van vele mensen radicaal veranderd.” Door 

zich in te laten met het systeem van de Treque 

hebben vele mensen hun eigenwaarde terug ge-

vonden en daarmee ook hun eigen zelfbewust-

zijn versterkt. Iets wat bij veel Argentijnen, on-

der invloed van de crisis van de laatste jaren, 

waarbij meer dan tien miljoen mensen in armoe-

de werden gestort, volledig verloren gegaan leek.  

 

 

 

(Vertaald uit het Duits. Oorspronkelijk versche-

nen in de brochure Que se vayan todos! Krise und 

Widerstand in Argentinien. Colectivo Situaciones 

e.a. Assoziation A, Berlijn 2003) 


