
  Internationale 
  solidariteit & 
  socialisme! 
1 Mei is de internationale strijddag van de arbeiders. We 

hoeven niet eeuwig te lijden onder de crises, werkloos-

heid, flexbanen, armoede, oorlogen en milieuvernietiging 

die de winsteconomie van het kapitalisme produceert. We 

vieren dat er een alternatief is voor deze problemen die 

de kapitalistische  uitbuiters veroorzaken. 

Het socialistisch alternatief is het logische vervolg op het 

kapitalistisch wereldsysteem. In het socialisme draait niet 

alles meer om de winst - maar bepalen de werkers, de 

gewone mensen hoe er wordt geproduceerd en hoe de 

weelde wordt verdeeld. Dan leidt automatisering niet tot 

werkloosheid, maar tot korter werken met behoud van 

loon en kan het werk lichter, schoner en veiliger worden 

gemaakt. Socialisme is een bevrijde maatschappij, waarin 

de mensheid de volgende stap vooruit kan zetten. 

 

Intussen heerst al maanden in heel de wereld de corona-

pandemie. Na SARS in 2003, MERS in 2012 is er nu de 

COVID-19 ziekte en wordt het steeds duidelijker dat het 

kapitalisme het klimaat en het milieu zodanig verandert 

dat het menselijk leven op aarde bedreigd wordt. Door 

jarenlange bezuinigingen op de zorg is er nu een tekort 

aan alle hulpmiddelen, waardoor de strijd tegen de co-

ronabesmetting nog moeilijker is. Door privatisering werd 

de zorg een winstfabriek voor kapitalistische verrijking. 

Het kapitalisme zelf is een ziek systeem. Nu grote bedrij-

ven failliet dreigen te gaan strooit de regering met miljar-

den - de honderdduizenden zzp-ers zonder werk moeten 

het doen met 4000 euro voor drie maanden. 

 

1 Mei is een strijddag. Tegen alle bezuinigingen van tien 

jaar Rutte. Al voor de coronacrisis groeide de armoede. 

Het aantal mensen bij de voedselbank groeide met acht 

procent. Het aantal daklozen is in tien jaar meer dan ver-

dubbeld tot rond de 40.000 en het aantal jongere daklo-

zen is verdrievoudigd. Jongeren maken nauwelijks kans 

op een woning. Ruim driekwart van de werkende vrou-

wen hebben een deeltijdbaan en maar weinig jongeren 

een vaste baan. Het aantal (gedwongen) flexwerkers blijft 

maar stijgen.  

Wat doet de regering? Door alle bezuinigingen was er tot 

februari een begrotingsoverschot van € 14 miljard. Daar-

mee had het personeelstekort in het onderwijs en de zorg 

en zo veel andere problemen makkelijk kunnen worden 

opgelost - maar de regering wil de vennootschapsbelas-

ting verlagen. Nederland is een belastingparadijs voor de 

internationale monopolies en voor de rijken. Eigenlijk be-

talen alleen de kleinverdieners belastingen. 

 

Meer en meer mensen accepteren deze logica van een 

achterhaalde maatschappij niet meer. De verscherpte con-

currentie tussen de supermonopoliebedrijven op de we-
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reld leidt tot handelsoorlogen, maar ook tot militaire oor-

logen - die duizenden miljarden kosten en voor duizen-

den miljarden aan vernielingen teweeg brengen en mil-

joenen mensen op de vlucht jagen. Het huidige imperia-

listische systeem is een gruwel voor de mensheid. 

 

De onderdrukte volkeren strijden tegen het imperialisme 

en voor zelfbeschikking en vrijheid – zoals het Palestijnse 

en het Koerdische volk. Het fascistische regime van Erdo-

gan bedreigt het Noord-Syrische Rojava. In dit zelf bevrij-

de 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.  

 

Overal is er opstand, miljoenen jongeren doen mee met 

de FFF-demonstraties voor hun toekomst - om klimaat-

rampen te voorkomen. Daarom stellen de arbeiders op 1 

mei wereldwijd hun eisen en propageren het socialisme 

als alternatief, want dan kunnen de problemen van hon-

ger, ziekte, onderwijs, behuizing, vaste banen en milieu 

allemaal worden opgelost. Voor het alternatief voor dit 

crisiskapitalisme: vier 1 Mei – de internationale strijddag 

van de arbeiders wereldwijd! 

  
Laat de rijken de corona-crisis betalen! 

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! 
Voor het verbod van racistische en fascistische partij-

en en hun propaganda! 
Tegen imperialistische oorlogen en bezettingen! 

1 Mei strijddag - 1 mei vrij! 
 
 

Volg de activiteiten 
op 1 Mei 2020 via de 

website van het 
Rotterdams 

1 mei-Comité: 
 

www.eenmeicomite.nl 

Vrijdag 1 Mei 2020 


