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Donderdag 4 mei
Herdenking verzet
communisten WO II
Herdenking Rotterdam

In Rotterdam worden communistische verzetsstrijders herdacht die
in de Tweede Wereldoorlog door de
Duitse fascisten zijn vermoord.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Algemene Begraafplaats Crooswijk
(bij het verzetsmonument)

Kerkhoflaan 1, R’dam

Herdenking IJmuiden

Op 4 mei is de herdenking van de
IJmuidense verzetsstrijder, communist en hoogovenarbeider Jan
Bonekamp, die samen met Hannie
Schaft in het verzet zat tijdens WO
II. Hij werd in 1944 op 30-jarige
leeftijd gedood.
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Westerbegraafplaats
Fultonstr/Havenkade
IJmuiden

Zondag 7 mei - Amsterdam
Bijeenkomst Wereldvrouwen

Op zondag 7 mei organiseren Wereldvrouwen een bijeenkomst in
Amsterdam. Op de agenda staan
een nabespreking van de viering
van 8 maart in Amsterdam en de
1e aflevering van discussie en cursus over ‘Nieuwe perspectieven
voor de bevrijding van de vrouw’.
info@wereldvrouwenconferentie.nl
en www.facebook.com/
PlatformWereldvrouwen
Tijd: 14.00-17.00 uur
Plaats: Hembrugstraat 148
1013 XC Amsterdam

Zondag 14 mei - Rotterdam
Jongerendag rond lessen uit
de Oktoberrevolutie Inspiratie voor de strijd van nu

JeS en de Rode Morgen nodigen je
uit voor een discussie met foto’s en
film over de betekenis van de Oktoberrevolutie en de opbouw van
een revolutionaire jongerenorganisatie, zoals JeS.
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Rode Morgen
J. de Vouplein 99
3021 VV Rotterdam

Zondag 28 mei - Rotterdam
Bijeenkomst JeS

Van harte welkom bij de maandelijkse bijeenkomst van JeS op zondag 28 mei.
info@jongenstrijdbaar.nl
Tijd: 14.00 uur
Plaats: J. de Vouplein 99
Rotterdam
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100 jaar
Oktoberrevolutie

Uit het programma van

Rode Morgen en ICOR

In januari 2017 is wereldwijd het ICOR campagnejaar in het kader van 100 jaar Oktoberrevolutie gestart. Een greep uit het
programma:

 1 mei demonstraties staan
internationaal in het teken
van de Oktoberrevolutie

 Zondag 14 mei organiseren
Jong en Strijdbaar en Rode
Morgen in Rotterdam een
Jongerendag over de lessen
uit de Oktoberrevolutie voor
jong en oud en over de opbouw van het socialisme.
 Zaterdag 17 juni: 100 jaar
Oktoberrevolutie - Inspiratie
voor de strijd van nu!

Bijeenkomst vanaf 17 uur in gebouw de Heuvel, Grote Kerkplein 5
in Rotterdam met toespraken en
veel muziek, waaronder een optreden van Bertus, oud havenwerker
in Rotterdam, die met zijn liederen
acties in de zorg en elders steunt

 Eind juli organiseert ICOR twee reizen

naar Petersburg in Rusland waarbij plaatsen verbonden met beroemde hoogtepunten van de Oktoberrevolutie kunnen
worden bezocht

 Zondag 17 september: organiseert de

Rode Morgen een bijeenkomst in Amsterdam.

 Van 26 tot en met 29 oktober organi-

seert ICOR een internationaal seminar
over de lessen van de Oktoberrevolutie
voor nu

 3 tot en met 9 november: een reis naar

Rusland - een programma door Russische
marxisten-leninisten met op 7 november
de grote demonstratie in St. Petersburg.

Steun ICOR, steun de Rode Morgen

steunbijdragen overmaken op rekening
NL54INGB0004428359
Word lid, doe actief mee aan de
voorbereiding van de internationale
socialistische revolutie!
www.rodemorgen.nl

100 jaar
Oktober
revolutie
in Eindhoven

Een 40-tal bezoekers kwam
naar de bijeenkomst ‘100 jaar
Oktoberrevolutie - Inspiratie
voor de strijd van nu’ - samen
met vrienden georganiseerd
door de Rode Morgen. De bijeenkomst vindt plaats in het
kader van het campagnejaar
van ICOR - de revolutionaire
wereldorganisatie waar de
Rode Morgen lid van is. In een
toesprak werd de situatie geschetst in het Russische tsarenrijk in 1917: armoede, een
wrede eerste wereldoorlog en
een onderdrukkend feodaal regime dreef de massa’s tot strijd
onder de leuzen land, brood en
vrede. Het is onzin, zoals sommige journalisten beweren, dat
de socialistische revolutie eigenlijk een staatsgreep van
Lenin was. De bolsjewieken
staken hun tijd en energie in
het overtuigen van de massa
van de mensen. Die zagen ook
dat de burgerlijke regering die
na de val van de tsaar in februari was ingesteld hun eisen
niet inwilligde. Daarom was de
revolutie in oktober hun revolutie.
In een korte filmpresentatie
werd de rol van de Russische
textielarbeidsters belicht, die
met hun staking en grote demonstratie op 22 februari 1917
(in de nieuwe tijdrekening 8
maart) een belangrijke rol
speelden in de aanloop naar de
februari-revolutie.
Reden
waarom sinds 1921 internationale vrouwendag op 8 maart
wordt gevierd.
Rotterdams Rood zong onder
andere het lied over Jalava, de
Finse machinist die Lenin als
stoker van de trein Rusland
binnensmokkelde, zodat hij leiding kon geven aan de revolutie.
In de pauze werd veel en geanimeerd
gediscussieerd,
vooral ook over de lessen die
wij nu moeten trekken. Voor de
versterking van ICOR en de
Rode Morgen werd het mooie
bedrag van 450 euro opgehaald.
Rode Morgen

1 mei 2017

