Tegen bezuinigingen en onzekerheid
strijd is de enige weg uit de crisis
Het kapitalisme bevindt zich net als twaalf jaar geleden in een diepe economische crisis.
Werkenden verliezen hun baan, kunnen de huur niet betalen en zien hun belastinggeld
verdwijnen in de zakken van multinationals. De arbeidersklasse zit niet, zoals burgerlijke
politici beweren, in ‘hetzelfde schuitje’ als de kapitalisten, farmaceutische cowboys en
grootaandeelhouders.
Terwijl het grootkapitaal miljarden aan belastinggeld krijgt om haar winsten veilig te stellen
en het kapitalisme draaiende te houden, staan de rechten van de werkers, werklozen,
gepensioneerden, studenten en scholieren uit de arbeidersklasse steeds meer onder druk.
Juist hierom is het dit jaar belangrijk om op 1 mei de straat op te gaan om te strijden voor
onze rechten!
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» Geen bezuinigingen op de verworvenheden van de werkende klasse. Leg de rekening van de crisis
neer bij het grootkapitaal!
» 14 euro minimumloon! Het is immers de werkende klasse die de welvaart creëert.
» Compensatie voor studenten die lijden onder de lockdown, de invoering van de basisbeurs en de
afschaffing van het collegegeld.
» Investeer in sociale woningen voor alle leeftijden.
» Stop de afbraak van het pensioenstelsel! Wij willen niet langer doorwerken en geen kortingen op
de pensioenen voor de winsten van het kapitaal.
» Nationaliseer de farmaceutische industrie en gezondheidszorg! De pandemie heeft aangetoond
hoe belangrijk het is dat de zorg er is voor de mensen niet voor winst.

