Wij gaan hun
crisis niet
betalen!
Voor solidariteit
en socialisme!
‘Nee’ tegen de crisisplannen, nee tegen de
afbraak van de thuiszorg en de WSW, nee
tegen inperking van ontslagbescherming en
WW, nee tegen pensioenroof, massaontslag
en de uitverkoop van publieke voorzieningen om er winst mee te kunnen maken.
‘Ja’ voor de toekomst voor de werkende bevolking en hun kinderen - die een vaste baan
willen en met 60 op pensioen en gratis gezondheidszorg en onderwijs in plaats van op
te draaien voor de kapitalistische miljardenschulden.
‘Wij gaan hun crisis niet betalen!’ - in alle
landen van de wereld, vooral in Zuid Europa,
maar ook in Nederland ontstaat actief verzet
tegen de afwenteling van de crisislasten op
de gewone mensen. De banken en de grote
concerns hebben deze crisis veroorzaakt.
Laten zij dan de crisislasten betalen. Wij willen niet opdraaien voor hun kosten! De bedrijven en banken hebben in 2011 in belastingparadijs Nederland € 138,1 miljard winst
gemaakt. En dan wil de VVD-PvdA-regering
nog € 51 miljard crisislasten overhevelen van
de gewone mensen naar die banken en concerns. Daarom is er strijd en organisatie nodig van arbeiders en brede lagen van de
werkende bevolking tegen de afwenteling
van de crisislasten.

1 Mei: een wereld te winnen
Met het internationalisme van de arbeidersklasse is er een wereld te winnen: kijk over
de grenzen heen, dan zie je dat in alle landen de gewone mensen, de arbeidende bevolking, dezelfde problemen hebben als in
Nederland en dus ook voor de weg van strijd
kiezen. ‘Het is zij of wij’, zeggen de Griekse
arbeiders. Op 21 februari demonstreerden
ruim honderd miljoen werkers in India. Op 2
maart demonstreerden 1,5 miljoen Portugezen, dat is een op de zes!
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het stadhuis,
Coolsingel 40

Rotterdam
Na afloop feest op het
Schouwburgplein
Op 1 mei - de dag van de arbeiders - wordt
internationaal gedemonstreerd tegen het
kapitalisme en de vernietigende gevolgen
van productie voor de winst. Tegelijkertijd is
1 mei een feest omdat er een alternatief is:
het socialisme, een bevrijde maatschappij
zonder uitbuiting, crisis, werkloosheid, milieuvernietiging en oorlog.

De toekomst is van ons
Met duizenden miljarden aan dollars en euro’s voor de banken en de financiële monopolies hebben regeringen sinds september
2008 geprobeerd om een failliet systeem op
de been te houden. Het resultaat zijn nationale schulden die niet meer op te brengen
zijn. De afwenteling van de crisislasten op
het gewone volk neemt onverdraaglijke vormen aan. Griekenland, Portugal en Cyprus
worden tot neo-kolonie gemaakt van de imperialistische EU-landen. Deze stellen daar
‘regeringen van nationale eenheid’ of
‘regeringen van technocraten’ aan, die opdracht hebben om de sociale sloop tot het
extreme door te voeren. Met de invoering
van reactionaire wetten proberen zij het verzet in de hand te houden.
Maar de mensen stellen het crisiskapitalisme
ter discussie: ‘waarvoor deugt dit eigenlijk?’
en ‘in wiens belang functioneert de maatschappij?’. Deze discussie wordt op pleinen
en in bedrijven uitgevochten - maar ook in
het verzet van vakbondsleden tegen ver-

slechtering van ontslagrecht en de WW, in de
strijd van thuishulpwerksters van Faveo tegen
massaontslag en loonsverlaging, bij de CAOstrijd van de magazijnwerkers bij AH.

Het kapitalisme is achterhaald
Terwijl de productiemiddelen zich sprongsgewijs ontwikkelen, hebben honderden miljoenen mensen honger, verslechtert het milieu,
dalen de inkomens en het aantal vaste banen.
Mensen willen juist profiteren van de vooruitgang. Daarom is verzet tegen verslechteringen
en strijd voor het behoud van wat je hebt niet
genoeg. Dan moeten we offensieve eisen stellen en eensgezind strijden. Om dat te voorkomen steunt de heersende klasse met haar media racistische, reactionaire partijen. Die wil
bevolkingsgroepen met een gezamenlijk belang tegen elkaar opzetten, door te hetzen
tegen migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Dit moet ook de aandacht afleiden van
de stelselmatige sociale sloop en afbraak van
verworven democratische en sociale rechten in
het kapitalisme.
Het kapitalisme is gebaseerd op de uitbuiting
van de loonarbeid door de kapitalisten. De
echte reden voor het terugkeren van crises is
dat de arbeiders veel meer produceren dan ze
kunnen kopen. De vooruitgang maakt het mogelijk om alles te produceren wat de mensheid
nodig heeft, maar de productie voor de winst
dicteert loondaling en massaontslag.
Wereldwijd zetten een paar honderd monopoliebedrijven de wereld naar hun hand. Ze
vechten hun concurrentiestrijd uit over de ruggen van de wereldbevolking, waarbij ze de
toekomst van de jeugd, het milieu en al het
andere op het spel zetten. Deze concurrentie
leidt tot onrechtvaardige oorlogen om grondstoffen en afzetgebieden in Afghanistan, Irak,
Syrië, Mali, Congo en vele andere landen.

Gelijk loon voor gelijk werk - wereldwijd!
Daarom stellen arbeiders - vrouwen en mannen - op 1 mei wereldwijd hun eisen en propageren als alternatief het socialisme, waarin de
mensen die het werk doen zelf de leiding heb-

ben en waar de vruchten van hun werk aan de
gemeenschap toekomen. Dat is geen utopie,
maar de logische stap vooruit. Voor de gewone mensen deugt het kapitalisme niet. Niet de
miljardenwinsten en de miljoenenbonussen
voor de graaiers moeten centraal staan, maar
de behoeften van het volk: vaste banen, een
volwaardig inkomen, een leven zonder onrechtvaardige oorlogen, uitbuiting en onderdrukking, zonder honger en milieuvernietiging.

1 Mei strijddag - 1 Mei vrij!
Wij gaan hun crisis niet
betalen – voor solidariteit
en socialisme!
30-uren werkweek met behoud van loon!
Vaste banen, volwaardig loon
voor jong en oud!
Weg met vreemdelingenhaat
voor de internationale
eenheid en solidariteit van
arbeiders en volkeren!
Voor het verbod van
racistische en fascistische
partijen en hun propaganda!
Tegen imperialistische
oorlogen en bezettingen!
Arbeiders van alle landen,
verenigt u!

1 Mei Comité Rotterdam
p/a postbus 51245 — 3007 GE Rotterdam
CPIran, MLKP, NCPN, Halk Cephesi, Htif,
ICAD, Redi Mokro, Rode Morgen, STMO,
Tikp
Email: info@eenmeicomite.nl
Web: www.eenmeicomite.nl
Bank: 4428359 o.v.v. ‘1 Mei’

Vertrek demonstratie 19.00 uur
Verzamelen 18.00 uur voor het stadhuis,
Coolsingel 40 Rotterdam.
Na afloop feest op het Schouwburgplein,
Met muziek en informatiestands

