










In dit artikel toont Lapavitsas zich als een sociale humane linkse ‘ziener’.  
Hij ziet heel goed, dat de EU een “neoliberaal bastion” is, dat dictatoriaal uitsluitend gericht is op de 
belangen van de “rijken”, terwijl de “armen”/het gewone Volk daar voor moeten boeten/betalen.  
Hij ziet ook, dat de EU zich heeft ontpopt als het ideale raamwerk, om neoliberaal beleid in de hele 
EU er door te drukken. Het laat geen ruimte voor sociale doelstellingen, noch voor het gewone Volk.  
Inderdaad heeft de EU een ‘Fort Europa’ gecreëerd, dat de grenzen open heeft gegooid voor 
goederen, diensten en kapitaal, maar niet voor mensen (van buiten de EU). Het is heel vervelend, dat 
er steeds meer invloedrijke supranationale instituties en organen zijn gekomen, die geen 
democratische  verantwoording hoeven af te leggen. Ze worden namelijk aangestuurd door een 
“elite”, die zich feitelijk bóven de democratische Wetten heeft gesteld en zich zelf benoemt op 
topposities. Deze elite heeft voor zich zelf een eigen ‘Wereld’/werkelijkheid geschapen, die geen 
binding meer heeft met het gewone Volk. In Brussel hebben de lobbyisten van bedrijven, elite, en 
andere rijken vrij toegang, om de politieke besluitvorming in hun richting te beïnvloeden; het 
gewone Volk komt daar niet binnen. Hoezo, Democratische Rechtstaat? Hoezo, bekommernis om de 
belangen, waarden en noden van het gewone Volk.? 
Iedereen zal het met hem eens zijn, dat dit bastion niet moet worden hervormd, maar moet worden 
verworpen en afgebroken.   

Terecht ziet Lapavitsas de aanstaande Brexit daarom als een belangrijke eerste stap van de afbraak 
van de EU en het herstel van de soevereiniteit, waar het Britse volk met het referendum vóór had 
gestemd. Natuurlijk kan de Brexit kansen bieden voor links. 
Hij spreekt de paniekverhalen in de media over het economisch verval tegen; die worden via de 
media gevoed  door grote bedrijven en neoliberale politici, die hun belangen bedreigd zien worden.  
Een harde (linkse) Brexit zou inderdaad kunnen betekenen: weg uit de interne EU-markt, weg uit de 
Economische- en Monetaire Unie, weg uit de beklemming van het Hof van Justitie. Het vertrek zal 
subiet een einde maken aan allerlei regels en bepalingen ten gunste van de grote bedrijven.  
Brexit zou het inderdaad mogelijk kunnen maken, c.q. er zouden kansen komen, om op landelijk 
niveau eindelijk een echt sociaal beleid te kunnen voeren. 
Lapavitsas voorziet, dat Links na de Brexit de politieke macht zou kunnen grijpen en dat het dan záák 
is, om de democratie opnieuw uit te vinden en te omarmen”. 

NB. 
Bij de Brexit gaat het alléén over het vrije verkeer van goederen; dus niet van mensen. Brittannië is 
nooit akkoord gegaan met het Schengen-akkoord, dat gaat over het vrije verkeer van mensen. 
De neoliberale politiek en de ondernemingen, waar zij mee samenspannen, slokken zoveel geld op, 
dat er geen geld meer is voor sociale-, maatschappelijke-, culturele-, zorg-, enz. voorzieningen. 

Maar….. Lapavitsas, noch de Britse socialisten hebben daarvoor een uitgewerkt plan/draaiboek. 
Zij hebben nog geen concreet doel, waarnaar toegewerkt kan worden. 

Zij hebben (nog) geen wéét/kennis van het ideale tot in detail uitgewerkte plan/draaiboek, dat het 
Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ werkelijk is. 


