Zorg voor mensen, niet voor winst!
» Alle werkers die kwetsbaar zijn voor corona preventief thuis.
Met behoud van loon!
» Strikte controles op coronamaatregelen in bedrijven
» Duurzaam investeren in zorgpersoneel en medische middelen
» Alle ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven nationaliseren. Geen privéklinieken voor de rijken!
» 100% loondoorbetaling bij ziekte zonder wachtdagen.
» Zodat iedereen met symptomen ook echt thuis kan blijven!
» WW verlengen en verhogen tot 100% van het laatste loon
» Geen steun aan bedrijven die (flex)werkers ontslaan
» Geen steun aan bedrijven die winsten uitkeren
» Stop innen collegegeld en lesgeld
» Verbod op gedwongen huisuitzettingen
» Stop de huurprijswaanzin: prijscontroles en maximum huur
Vandaag, 1 mei, is het de Internationale Dag van de Arbeid. Begonnen naar
aanleiding van de strijd voor de achturige werkdag is het nu een strijddag
voor de arbeidersklasse: ons allen die voor ons bestaan moeten werken. Ons
allen, die zonder werk in een uitkering en armoede belanden. Ons allen, die
niet kunnen rentenieren op de rijkdom van onze ouders of van de winsten die
worden geperst uit het werk van anderen. Ons allen voor wie in deze crisis
meer op het spel staat dan de notering van ons aandelenpakket.

De CJB strijdt tegen het kapitalistische systeem, dat resulteert in uitbuiting van
werkenden, armoede en oorlogen. Als communisten knokken we voor een andere
maatschappij, waarin de economie in handen is van de werkende bevolking zelf
zodat de welvaart ten goede komt aan iedereen, het socialisme-communisme.
De Dag van de Arbeid wordt gevierd door de
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