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wij gaan hun
crisis niet betalen

De economische crisis verdiept zich wereldwijd.
Geruststellende berichten over opleving van de
economie en herstel winsten kunnen dit niet verhullen. Positieve berichtgeving dient vooral om
het voortbestaan van het kapitalistische economische stelsel te rechtvaardigen. Terwijl steeds
duidelijker wordt dat dit systeem de enorme problemen waar de mensheid mee worstelt niet kan
oplossen:
• uitputting van bodemschatten en levensbronnen door multinationals voor een klein deel van
de wereldmarkt;
• een steeds groter wordende kloof tussen rijk en
arm op wereldschaal en in elk land afzonderlijk;
• evenwichtige en rechtvaardige toepassing van
nieuwe technologieën tot nut van de mensheid
en verlichting van het bestaan;
• positieve kanalisering van individuele en collectieve menselijke ambities en behoeften in bestaande politieke stelsels (opkomst van extreem
rechtse groeperingen).

Het huidige kapitalistische systeem betekent:
• voortzetting van de graaicultuur en legt de rekening bij de werkende mensen;
• nieuwe Cao’s staan onder druk om verslechteringen op te nemen; aanhouden nullijn in lonen of
zelfs loonsverlaging;
• pensioenen worden niet meer geïndexeerd en
verlagingen worden aangekondigd;
• massaontslagen zijn weer aan de orde; klappen
in het midden- en kleinbedrijf;
• weigering van banken leningen te verstrekken
uit angst voor nog meer verliezen;
• verder inzakkende woningmarkt door rem op
hypotheken;
• verarming van grote groepen van de bevolking;
overuren bij schuldhulpverlening.

Miljardenhulp aan het kapitaal, bezuinigingen op
ambtenaren en welzijn

De door miljarden steun aan banken ontstane
tekorten in de staathuishouding worden gedekt
door extreme bezuinigingen op overheidsuitgaven: overheidspersoneel, sociale voorzieningen,
zorg en cultuur. Mensen die geen schuld aan de
crisis hebben moeten betalen. De veroorzakers
van de crisis, bank- en beursspeculanten en hun
politieke slippendragers gaan vrijuit. Strijd tégen
deze heersende klasse vóór behoud en verbetering van het levenspeil van de werkers is daarom
bittere noodzaak.
Neoliberalisme
De huidige economische en politieke crisis is het
direct gevolg van het neoliberale beleid, destijds
geïntroduceerd door Thatcher in Engeland en
Reagan in de VS. Maar dit is voor de heersende
machten geen reden dit beleid om te gooien. In
tegendeel. Wereldwijd wordt het onbeschaamd
voortgezet. Ook in Europa. Zelfs onder het mom
van crisisbestrijding. De in 2000 door de EU-leiders
vastgestelde Lissabonagenda eiste al:
• verhoging van de pensioenleeftijd;
• opheffen van ontslagbescherming;
• verruiming van arbeidstijden;
• meer ﬂexbanen en verplicht werken met behoud
van uitkering.
Elke regering in Europa, ongeacht de politieke samenstelling, voert deze maatregelen uit in eigen
tempo, in eigen wetgeving. De arbeidersklasse in
elk land van Europa is ertegen te hoop gelopen:
België ‘Generatiepact’, Duitsland: ‘Hartz IV’ en
‘Agenda 2010’, Nederland: ‘Hervormingsagenda’,
enz. Alleen communisten en aan hun verwante
partijen hebben zich ertegen verzet. In eigen land
en in het Europees parlement.

Eerst de mensen, niet de winst!

Geen toegevingen meer door vakbeweging, riteit voor Europese burgers, speciaal voor jongeren, gepensioneerden en vrouwen;
maar strijd!
In Frankrijk is gestaakt tegen verhoging van 60
naar 62 jaar! De Europese vakbeweging ETUC eist
op de betoging op 29-9 in Brussel een ‘garantie
van betere pensioenen’.In Nederland heeft de
vakbeweging onder druk van minister Donner en
de VNO reeds ingestemd met verhoging van de
pensioenleeftijd naar eerst 66 jaar en vervolgens
67 jaar. Deze capitalulatie moet worden teruggedraaid!
In een concept van de ‘Nota Sociale Zekerheid’
van de FNV werden duur van de WW en de versoepeling van de ontslagbescherming ‘bespreekbaar gemaakt’. Na protestreacties van Bonden en
Bondsraden zijn deze passages geschrapt!

• Wij willen duurzame groei. NEE tegen bezuinigingen en onzekerheid in Europa!;
• JA, voor een Europa van werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit!

Brede samenwerking tegen de crisis
Communistische Partijen in Europa spannen zich
in om aan de basis van de maatschappij brede
coalities te vormen van verzet tegen afbraak en
voor het opbouwen van een solidaire, welvarende
en vredelievende samenleving. De vakbeweging
heeft hierin een centrale rol. In het bestrijden van
de crisis aan de bron, in het weerleggen van de
kapitalistische logica van verrijking van enkelen,
en het opbouwen van een betere, socialere wereld. Eerst de mens, niet de winst!

Geen toegevingen en capitulatie meer! Strijd is
nodig om verdere afbraak tegen te houden en De demonstraties vandaag in Den Haag, Brussel
verbeteringen af te dwingen!
en andere steden van Europa zijn goede stappen
De NCPN ondersteunt daarom de eisen van ABVA- in die richting. De veroorzakers van de crisis en
KABO in de betoging op 29-9 op het Plein in Den hun beleidsmakers moeten worden aangepakt,
van hun macht ontheven!
Haag:
• tegen vermindering van werkgelegenheid in de Een nieuwe koers van de ABVAKABO FNV
publieke sector (minder werk voor ambtenaren);
In Manifest zijn een reeks interviews verschenen
• tegen verlaging van uitkeringen;
met bestuurders en bestuursleden van de ABVAKABO FNV.
• tegen verkorting van de duur van de WW;
• tegen daling van de koopkracht;
U kunt deze interviews lezen op de web-site van
de NCPN of op:
• tegen duurdere zorg en meer marktwerking;
www.ncpn.nl/archief/2010/07/intervi1.htm
• tegen bezuiniging op het welzijnswerk.
www.ncpn.nl/archief/2010/06/abvakabo.htm
De NCPN ondersteunt de eisen van de ETUC in de
www.ncpn.nl/archief/2010/03/abva.htm
betoging op 29-9 in Brussel:
www.ncpn.nl/archief/2010/07/redact07.htm
• Wij hebben de crisis niet veroorzaakt: de reke- www.ncpn.nl/archief/2010/07/intervi2.htm
ning moet betaald worden door banken, niet door www.ncpn.nl/archief/2010/03/boersma.htm
arbeiders;
www.ncpn.nl/manifest/2009/12/jwdieten.htm
• Wij willen een socialer Europa met meer solida- www.ncpn.nl/manifest/2009/11/boersma.htm
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