Wij gaan hun
crisis niet
betalen!
Voor solidariteit
en socialisme!
‘Wij gaan hun crisis niet betalen!’ – in alle
landen van de wereld en 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 – wij willen niet opdraaien voor de kosten! ‘Laat de veroorzakers van de crisis de lasten betalen’, dat is
de inzet van de strijd die zich ontwikkelt –
onder de arbeiders en onder brede lagen
van de werkende bevolking.
‘Nee’ tegen de crisisplannen (van het vorige
en het komende kabinet), die alleen maar
neerkomen op inkomensroof, sociale sloop
en de uitverkoop van publieke voorzieningen om er winst mee te kunnen gaan maken. ‘Ja’ voor de toekomst: een perspectief
voor de werkende bevolking en hun kinderen – die vooruit willen in plaats van naar
beneden gehaald te worden, terug in het
kapitalistisch moeras.
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 om deze problemen op te lossen. ‘Het is zij of wij’, zeggen de Griekse
arbeiders.
Op 1 mei – de dag van de arbeiders – wordt
internationaal gedemonstreerd en feest gevierd. Demonstraties tegen het kapitalisme
en de vernietigende gevolgen van productie
voor de winst – feest vieren omdat er een
alternatief is: het socialisme, een bevrijdde
maatschappij zonder uitbuiting, crisis,
werkloosheid en milieuvernietiging.
Kapitalisme is crisis
De Nederlandse regering besteedde € 87
miljard om de banken te redden en moest
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daarvoor zelf astronomische bedragen lenen. De krediet- en beurscrisis ontketende
de huidige overproductiecrisis, waarbij ook
andere monopoliebedrijven miljarden aan
steun krijgen. Toch breidt de economische
crisis zich uit. Daarom krijgen de regeringen minder belasting binnen en moeten
juist meer rente en aflossingen betalen op
hun gigaleningen. Zo wordt het begrotingstekort nog groter en moeten ze nog meer
lenen. Om deze spiraal te doorbreken willen
zij de bevolking in armoede storten.
Na de economische crisis van 2001-2003
groeide de economie en de winsten weer,
maar de werkers kregen verslechteringen:
van de zorg, de bijstand, de WW- en VUTregelingen en van de ontslagbescherming.
Ook meer uitzend- en flexwerk. Dat waren
nog de ‘vette’ jaren. Tijdens de huidige crisis willen de grote ondernemers en hun regering een nog hardere aanpak. Dit kapitalistische systeem biedt de werkers dus geen
toekomst. De bezuinigingen, loonsverlagingen en opvoering van de arbeidsproductiviteit bereiden de volgende crisis al weer
voor. Daarom kun je je niet beperken tot
verzet tegen verslechteringen en strijd voor
het behoud van wat je hebt. Het gaat om
een toekomst die vooruitgang biedt, voor
jezelf en voor de jongeren. Die willen ook
een volwaardig inkomen, vaste banen en
volwaardige stageplaatsen. Dat is mogelijk,

als de strijd van de werkende bevolking zich
richt op offensieve eisen – zoals geen verhoging, maar verlaging van de AOW-leeftijd.
De regering Balkenende had al het vertrouwen bij de bevolking verloren. De heersende
klasse wil met nieuwe verkiezingen een regering die een massabasis kan verwerven.
Daarom ook steunt zij met haar media racistische, reactionaire partijen als de PVV. 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 sociale sloop en afbraak van verworven
democratische en sociale rechten. Weg met
de politierepressie!
Een andere politiek is niet mogelijk, zeggen
de verdedigers van de huidige maatschappijorde. Is het dan wél realistisch te leven
met voortdurend verslechteringen? Moeten
de arbeiders accepteren dat alleen haalbaar
is, wat maximale winst oplevert? Biedt dat
een realistisch perspectief? Meer en meer
mensen accepteren deze logica van een achterhaalde maatschappij niet meer.
Kapitalisme is oorlog
Daarom stellen de arbeiders op 1 mei wereldwijd hun eisen en propageren als alternatief
het socialisme, waarin de mensen die het
werk doen zelf de leiding hebben en waar de
vruchten van hun werk aan de gemeenschap
toekomen. Dat is geen utopie, maar de logische stap vooruit. Voor werkende mensen
deugt het kapitalisme niet. Niet miljardenwinsten en de miljoenenbonussen moeten centraal staan, maar de behoeften van werkende
mensen: een volwaardig inkomen, een leven
zonder oorlog, honger en milieubederf. De
zogenaamde ‘globalisering’ betekent dat grote monopoliebedrijven hun productie over de
hele wereld organiseren. Hierdoor worden arbeiders ook over de hele wereld collega’s van
elkaar. Zij willen niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Zij kunnen nu juist internationaal samenwerken onder leuzen als: “Gelijk
loon voor gelijk werk – wereldwijd”.

Daartegenover staat de verscherpte concurrentie. Deze leidt tot een verbitterde strijd
tussen de imperialistische blokken van de VS,
de EU, China en Rusland, om de gebieden
met olie en strategische hulpbronnen en
daarom tot onrechtvaardige oorlogen, tot onderdrukking van de vrijheidsstrijd om zelfbeschikking. Met de duizenden miljarden die de
oorlogen in Afghanistan en Irak kosten, hadden voor miljarden mensen de problemen
van honger, ziekte, onderwijs, behuizing en
milieu opgelost kunnen worden.
Daarom stellen de arbeiders op 1 mei wereldwijd hun eisen, zoals de Tekel-arbeiders in
Turkije. In Azië, Europa, Noord- en LatijnsAmerika, Afrika, Australië, in de Filippijnen,
Palestina, Turkije en Koerdistan: overal strijden de arbeiders, boeren en onderdrukte volken tegen het imperialisme en vóór een ander leven. Vóór een toekomst zonder onrechtvaardige oorlogen, uitbuiting en onderdrukking en vernietiging van het leefmilieu.
Verhoging van de koopkracht
van lonen en uitkeringen!
Weg met vreemdelingenhaat – voor de
internationale eenheid en solidariteit
van arbeiders en volkeren!
Tegen imperialistische oorlogen
en bezettingen!
Voor het verbod van racistische en
fascistische partijen
en hun propaganda!
Voor solidariteit en socialisme!
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