


Laat de rijken de coronacrisis betalen! 
Voor internationale solidariteit en socialisme! 
 
1 mei is de internationale strijddag van de werkende klasse tegen het kapitalisme. Wereldwijd 
wordt er opgetreden tegen crises, werkloosheid, uitbuiting, imperialisme en vóór het alternatief: 
het socialisme, waar de werkers bepalen wat en hoe er wordt geproduceerd en hoe de 
opbrengst wordt verdeeld. 
 
Als je niet geboren wordt met een grote smak geld of bezittingen, ben je genoodzaakt om je 
tijd, energie en soms je lichaam te verkopen aan iemand die wel productiemiddelen bezit. In ruil 
daarvoor krijg je geld, maar dat loon is altijd minder waard dan de arbeid die je verricht. Zo 
komt het dat wij ons leven moeten geven aan ons werk, zonder dat we eigenaar zijn van ons 
werk. 
 
Al meer dan een jaar wordt de wereldbevolking geteisterd door de coronapandemie. Het blijkt 
steeds duidelijker dat het kapitalisme klimaat en milieu zodanig verandert dat het leven op aarde 
dreigt uit te sterven. Door jarenlange bezuinigingen en privatiseringen in de zorgsector zijn er 
grote tekorten, waardoor de strijd tegen het coronavirus moeilijker wordt en langer duurt. De 
zorg werd een winstfabriek en er is niet genoeg personeel. Medicijnenconcerns ontwikkelen de 
coronavaccins. Vaccins zijn een belangrijk element geworden in de imperialistische concurrentie. 
Door de vernietiging van ecosystemen is het aantal uitbraken van ziektes die van dier op mens 
overgaan de afgelopen 50 jaar verviervoudigd. Klimaat- en gezondheidscrises zijn twee 
symptomen van dezelfde ziekte: kapitalisme. 
 
De Black Lives Matter beweging mobiliseerde miljoenen mensen tegen racistisch politiegeweld. 
Ook in Nederland protesteerden tienduizenden mensen tegen politiegeweld en institutioneel 
racisme.  
 
Nederland is een belastingparadijs voor multinationals en voor de rijken. Feitelijk betalen alleen 
de kleinverdieners belasting. Redenen genoeg om op 1 mei de straat op te gaan! 
De rijkste acht mensen op aarde bezitten momenteel even veel als de armste vijftig procent. We 
moeten af van het kapitalistische arbeidsethos: dat van burgers wordt verwacht dat ze hard 
zullen werken voor de winsten van hun bazen en dat men zich vooral niet moet verzetten tegen 
de status quo. Door minder te werken met behoud van loon kan meer tijd geïnvesteerd worden 
in onder andere het herstellen van gemeenschappen, herstellen van de natuur, persoonlijke 
ontwikkeling en genieten van het leven. 
 
Kapitalistische concurrentie leidt tot crises en oorlog. Verscherpte concurrentie tussen 
internationale monopolies, in hun jacht op grondstoffen, afzetmarkten en invloedssferen, leidt 
tot massale ellende, honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen. Onderdrukte 
volkeren strijden tegen het imperialisme en voor zelfbeschikkingsrecht. Vooral miljoenen 
jongeren doen mee aan klimaatacties. Miljoenen demonstreren tegen racisme, miljoenen 
demonstreren voor de verhoging van minimumloon. 
 
De heersende klasse probeert de werkers, die allen dezelfde belangen en problemen hebben, te 
verdelen met racisme en een hetze tegen vluchtelingen en migranten. Wanneer het kapitalisme 
wankelt neemt ze haar meest kwetsbare vorm aan: fascisme. Fascistische partijen zoals PVV, 
FvD, Ja21 worden alle kansen gegeven hun gif te spuien. Wij zullen echter niet toegeven aan 
haat en geweld. Wij zullen samen strijden voor een gelijkwaardige, sociale en vrije wereld!  
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