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Ik wil graag:

 Lid worden van de Rode Morgen
 Lid worden van ‘JeS’
 Een persoonlijk gesprek
 Voor een bijeenkomst worden

uitgenodigd
 Op de hoogte gehouden van acties
 Een (proef)abonnement op de

Rode Morgen
 Het politiek program van de

Rode Morgen kopen
 Donateur worden
 (Foto)correspondent worden
 Meewerken aan bedrijfs- en wijkkranten
 Informatiemateriaal ontvangen
 Deelnemen aan cursussen of scholingen
 Anders: ...

Naam:

Email:

Tel:

(Invullen en afgeven s.v.p. - of opsturen
naar: Rode Morgen, Postbus 51245,
3007 GE, Rotterdam)
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Linkse argumenten

De Rode Morgen levert je nuttige, linkse
argumenten die bruikbaar zijn in discussies
op het werk, in de bond, in de buurt of in
je familie- en vriendenkring. Hoe prik je
praatjes van de regering door over het pro-
gram om de opwarming van het klimaat te
bestrijden. Hoe laat je anderen zien dat
Baudet een hulpkracht van het kapitaal is.
Met welke argumenten maak je duidelijk
dat ‘vredesmissies’ niets anders zijn dan
deelname aan imperialistische oorlogen?

Onmisbaar hulpmiddel

De Rode Morgen is een onmisbaar hulp-
middel bij het ontwikkelen van het strijd-
bare vakbondswerk en het opzetten van
acties om de belangen van de gewone
mensen te beschermen. Hoe bouw je zo
iets op, van welke ervaringen kan je leren,
welke eisen, hoe wordt de onvrede omge-
zet in actie?

Wat anderen verzwijgen

In de Rode Morgen lees je wat je elders
niet leest. Waar de burgerlijke media elke
staking of strijd van de gewone mensen
zoveel mogelijk doodzwijgen, brengt de
Rode Morgen het nieuws van de strijd in
binnen- en buitenland. Waar burgerlijke
media de lof zingen op de ‘weldaden’ van
de grote multinationals en de superrijken,

daar legt de Rode Morgen hun wandaden
bloot.

Argumenten voor het socialisme

De Rode Morgen sluit aan bij je gevoel dat
het kapitalisme niet deugt. De Rode Mor-
gen propageert het maatschappijsysteem
van de toekomst: het socialisme. Wat is er
tegen een systeem waar niet de grote mo-
nopoliebedrijven bepalen wat er gebeurt,
maar waar de productiemiddelen maat-
schappelijk eigendom zijn? Wat is er tegen
een maatschappij waar geproduceerd
wordt voor de behoeften van de gemeen-
schap – een productie in harmonie met
mens en natuur, in plaats van voor de
maximale winst van de superrijken? Lees
het en denk erover na.

Om de Rode Morgen te steunen

Je steunt de Rode Morgen door een abon-
nement te nemen. Omdat je goed vindt
wat de Rode Morgen publiceert en doet,
omdat het verhaal dat de Rode Morgen
vertelt steun verdient.

Welke stap is de jouwe?

Nieuwsgierig: koop een Rode Morgen.
Geïnteresseerd: neem een proefabonne-
ment. Overtuigd van het nut: neem een
abonnement - het kost € 16 per jaar. Daar-
voor haal je elke maand nuttige argumen-
ten, een hulpmiddel in de strijd, nieuws dat
je elders niet leest en kennis over het so-
cialisme in huis. Enthousiast over de
krant? Neem een steunabonnement, be-
taal meer dan die € 16 en steun op deze
manier de Rode Morgen ook financieel.

Welke
stap is de jouwe?

neem een
abonnement!

Een nieuwe
revolutionaire
arbeiderspartij
Alleen het echte socialisme

biedt de volkeren op de
wereld toekomstperspectief.

De Rode Morgen stelt zich tot
taak in Nederland de partij van de

arbeidersklasse van de grond af opnieuw
op te bouwen, in de beste traditie van de
revolutionaire Nederlandse communisten.

De Rode Morgen is lid van de 
revolutionaire wereldorganisatie ICOR

RODE MORGEN
info@rodemorgen.nl - tel.: 010-4860045 

Jong en Strijdbaar - JeS
www.jongenstrijdbaar.nl
info@jongenstrijdbaar.nl

Webwinkel
www.rodemorgenboek.nl

Neem een abonnement
op de Rode Morgen 
0  jaarabonnement 12 nummers   €  16,00   
0  gratis proefabonnement 2 nummers

Geef je keuze door via:
mail: redactie@rodemorgen.nl
telefoon: 010-4860045
post: Rode Morgen, Postbus 51245

3007 GE Rotterdam

Vermeld s.v.p. naam, adres, postcode
en woonplaats

Je kunt ook direct betalen op rekening:
NL54INGB0004428359
t.n.v.  Stg. Rode Morgen
o.v.v.  ‘abo’ - en je naam, adres,

postcode en woonplaats

19 folder abo campagne:Opmaak 2 9-1-2020 13:00 Pagina 2
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