Verander het systeem
internationale
solidariteit &
socialisme!
Op 1 mei organiseert het Rotterdams 1 mei Comité
voor de 35ste keer de 1 mei demonstratie. Op 1 mei
vieren we dat er een alternatief is voor het kapitalisme
met zijn uitbuiting en onderdrukking - dat we het
kunnen vervangen door een bevrijde socialistische
maatschappij. Dan draait niet alles meer om winst,
maar om de belangen van de werkers. De arbeiders
en werkenden bepalen dan hoe en wat er geproduceerd wordt.
Regering Rutte staat voor de Unilevers en de Shells
Per 1 januari heeft de regering Rutte het lage BTWtarief met de helft verhoogd naar 9%. Ook de energielasten voor particulieren zijn zwaar verhoogd ‘ter
bescherming van het milieu‘, maar de energieheffingen voor de bedrijven zijn niet verhoogd en de vennootschapsbelasting wél verlaagd. De regering zorgt
dat Nederland voor de grote concerns en de rijken
een belastingparadijs is.
De regering doet alles om de loonkosten voor de bedrijven te verlagen: de ontslagregeling, de werkloosheidsuitkering, de ziektekostenverzekering en nu de
pensionering zijn verslechterd. Nederland bungelt onderaan bij de opwekking van schone energie. Nog
maar ruim drie jaar geleden zijn drie grote kolencentrales geopend. Die krijgen nu subsidie om geïmporteerde houtpallets te verstoken, die zogenaamd geen
CO2 opleveren. De regering verziekt het milieu en
spekt de energieconcerns met miljarden.
1 Mei is een strijddag
De praatjes van regerende politici kunnen de mensen
niet meer zoet houden. Bij de verkiezingen verloor de
regeringscoalitie haar meerderheid in de eerste kamer.
Op 7 februari demonstreerden 20.000 spijbelende
scholieren voor effectieve milieumaatregelen. Op 8 en
9 maart demonstreerden duizenden vrouwen voor
hun rechten, in een bevrijde maatschappij. 1 mei vrij –
8 maart vrij! Op 10 maart namen 40.000 mensen deel
aan de klimaatmars in Amsterdam. Het milieu kan
gered worden, maar niet als de kapitalistische winst
regeert. Kapitalisme houdt voor 99 procent van de
mensen vooruitgang tegen, vanwege de eigenbelangen van de amper één procent superrijken. Daarom is
er in vele sectoren strijd. In het onderwijs was op 15
maart een landelijke staking en een protestbijeenkomst op het Malieveld in Den Haag. Op 18 maart
was een nationale actiedag met stakingen en strijdbare manifestaties van vele tienduizenden in het hele
land. Omdat de heersende klasse meer acties en strijd
vreest, probeert ze de mensen te verdelen met racisme en hetze tegen vluchtelingen. Na de PVV van Wilders wordt nu Baudet en zijn Forum voor democratie
door de media in het zonnetje gezet. In vele landen
maakt de heersende klasse een ruk naar rechts. Daartegen moeten de arbeiders hun eigen organisaties
opbouwen.
Kapitalistische concurrentie leidt tot crises en oorlog
De kapitalistische uitbuiting verkleint de koopkracht
en leidt tot overproductiecrises. De teruggang in de
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auto-industrie is er een voorbode van. De verscherpte
concurrentie tussen de internationale monopolieconcerns in hun jacht op grondstoffen, olie en afzetmarkten veroorzaakt oorlogen - zoals in het Midden Oosten. Oude en nieuwe imperialistische landen als de
VS, de EU, Rusland, China, Turkije, Iran, SaoediArabië, Qatar proberen hun positie te versterken in
afhankelijke landen zoals Syrië, Jemen en Venezuela.
Deze onderlinge strijd tussen imperialisten om invloedsferen leidt tot honderdduizenden doden en
miljoenen vluchtelingen. De onderdrukte volkeren
strijden tegen het imperialisme en voor zelfbeschikking en vrijheid – zoals het Palestijnse en het Koerdische volk. Het fascistische regime van Erdogan bedreigt het Noord-Syrische Rojava. In dit zelf bevrijde
gebied gelden gelijke rechten voor de verschillende
etnische en godsdienstige groepen en voor man en
vrouw. Vandaar de brede solidariteit in de wereld, ook
in Nederland.

1 Mei strijddag - 1 mei vrij!
30-urige werkweek, met behoud van loon!
Vaste banen, volwaardig loon - voor jong en
oud!
Gelijk loon voor gelijk werk – voor vrouwen en
mannen wereldwijd!
Weg met vreemdelingenhaat, voor de internationale eenheid en solidariteit van arbeiders en volkeren!
Tegen imperialistische oorlogen en bezettingen!
Stop de Turkse agressie tegen Rojava!
Voor het verbod van racistische en fascistische
partijen en hun propaganda!
Gelijk loon voor gelijk werk - wereldwijd!

Vier 1 mei
de internationale dag
van de arbeiders!

