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TEGEN HET ASSOCIATIEVERDRAG
MET OEKRAÏNE

De Europese Unie is een imperialistisch kapitalistisch project. De belangen van de
werkende bevolking in Europa staan totaal niet voorop. Integendeel, de belangen
van de grote ondernemingen zijn leidend, vrijheid voor het kapitaal, vrijheid om de
werkende klasse uit te buiten.
Ook bij de uitbreiding van de EU spelen nóch de belangen van de bevolking in de
EU, nóch die in de toetredende landen, een rol. Ook dan zijn de belangen van de
grote ondernemingen leidend.
Uitbreiding van de EU door economische en politieke integratie van Oekraïne heeft
tot doel om markten te veroveren op Rusland. De Oekraïense oligarchen worden
niet afgezet, ze krijgen enkel een nieuwe leider, het Europese kapitaal.

D E N C P N RO E P T O P I N H E T
R E F E R E N D U M VA N 6 A P R I L
NEE TE ZEGGEN TEGEN HET
ASSOCIATIEVERDRAG TUSSEN DE
EU EN OEKRAÏNE.

De Nieuwe Communistische Par tij
van Nederland (NCPN) organiseert de
werkenden in Nederland in de strijd
tegen de kapitalistische hervormingsen bezuinigingsagenda,
tegen fascisme, voor vrede en
socialisme.

HET ASSOCIATIEVERDRAG STEUNT
HET REGIME IN OEKRAÏNE:

Wij kunnen dan ook niet stil blijven als
het Europese kapitaal de Nederlandse
bevolking mee sleurt in confrontaties
met Rusland, zoals in Oekraïne en
Syrië.

 een miljardair is president,
oligarchen zijn aan de macht
 aan de macht gekomen door een fascistische
coup en Europese en Amerikaanse inmenging
 aan de macht gebleven door een
bloederige burgeroorlog

H e t o o r l o g s g eva a r wo r d t s te e d s
groter en het gaat alleen maar om
het vergroten van de kapitalistische
winsten. De vrijheid en democratie,
waar de EU ons voor mobiliseer t,
zijn er enkel voor de rijken, voor het
kapitaal. De werkende bevolking wordt
steeds verder uit geknepen.

 onderdrukking van de arbeidersbevolking
door verbod van communistische organisaties
en moordpartijen op vakbondsactivisten
en onafhankelijke journalisten
 racistische wetgeving tegen Russische
delen van de bevolking

Voor een uitgebreid standpunt
en analyse over Oekraïne kijk op
www.ncpn.nl
Wil je meer weten over de
activiteiten en standpunten van
communisten in Nederland? Mail
dan naar ncpn@ncpn.nl

