Rode Morgen
Een toekomst
voor jongeren,
echte democratie
voor de meerderheid,
zonder uitbuiting
van mens en milieu,
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socialisme!
Het heeft een naam. Er is een
reden dat iedere keer de crisislasten op de gewone mensen
worden afgewenteld. Winstexplosies bij de grote monopolieconcerns – de maatschappij
wordt bedankt met sociale
sloop. Jongeren zonder toekomst, systeem-racisme dat
miljoenen mensen in verzet
brengt. Imperialistische oorlogen om de ongelijkheid wereldwijd te vergroten.
De corona-pandemie wordt niet
bestreden met internationale samenwerking, maar deze verzandt juist in concurrentie en
het recht van de sterkste.
De systematische sloop van milieu en leefomgeving wordt door
geen enkele regeringstop tot
staan gebracht. Liegende ministers – wie verwacht er eigenlijk
dat ze de waarheid spreken? Ze
dienen andere belangen.
De oorzaak is het kapitalisme –
een overleefd systeem gebaseerd op productie voor de winst

en uitbuiting van mens en milieu. Een oude maatschappijorde
die de vooruitgang van de
mensheid in de weg staat.

gebrek aan betaalbare woningen, flexibilisering dus rechteloos werk, achterblijvende koopkracht en toeslagenaffaires.

1 mei is de internationale strijddag van de arbeiders - waar
concrete eisen worden verbonden met de eis van de bevrijding
van de arbeid. Vaste banen voor
jongeren in plaats van flexwerk,
korter werken met behoud van
loon, verlaging van de pensioenleeftijd enzovoort – en een
maatschappij waar er eenheid is
tussen mens en natuur en waar
de werkers bepalen hoe er wordt
gewerkt en wat er met de resultaten van hun werk gebeurt.

De werkelijke oppositie loopt op
straat en demonstreert. 1 Mei is
de dag van de arbeiders: de arbeidersbeweging moet de leiding nemen in de strijd voor de
belangen van de werkende bevolking, in de strijd tegen de milieucatastrofe, in de strijd tegen
racisme en verdeeldheid – in de
strijd voor revolutionaire maatschappijverandering.

Nu in deze corona-tijd vliegen
de miljarden je om de oren:
voor de grote concerns kan
alles, voor de gewone mensen is
er niets – een gesloopte gezondheidszorg, wanorde en desorganisatie bij de aanpak van vaccinatie. Dit systeem voldoet niet:

Daarbij moeten het reformisme
bestreden worden, dat de vakbond wil omvormen in een soort
VNO-FNV-NCW. Het polderen,
het kleinste kwaad kiezen, afzien van massastrijd – het zijn
allemaal stappen achteruit op
een hellend vlak.
Positief vakbondswerk, dat is de
eenheid van jong en oud in
daden omzetten en offensieve

eisen stellen die ons vooruit
brengen.
In Parijs werd 150 jaar geleden
door de werkers de eerste arbeidersregering in de geschiedenis
gevormd. Hemelbestormers waren het – het kon toen in die tijd
geen stand houden. Vandaag de
dag zijn er nog net zoveel redenen om het kapitalisme af te
schaffen - maar er zijn onvergelijkbaar meer mogelijkheden om
echte democratie voor en door
de meerderheid van de mensen
te organiseren. En om de productie en verdeling zo te organiseren dat het milieu niet wordt
geschaad, maar wordt verbeterd
en dat de schade die de kapitalistische winsteconomie heeft
aangericht wordt gerepareerd.
De dag van de arbeiders is de
enige dag van het jaar die echt
aan de arbeidersklasse en de
onderdrukte volkeren van de
wereld toebehoort. Op 1 mei
vieren we onze kracht, herbevestigen wij onze vastberadenheid om te durven strijden tegen
de reactie - we doen dat wereldwijd, in de geest van het internationalisme van de arbeidersklasse.
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Dit jaar valt er op 1 mei ook iets
bijzonders te vieren: na bijna
twee jaar voorbereiding is het
internationaal anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront van bijna 500 organisaties
op vijf continenten opgericht en
is het coördinerend raadgevend
comité van tien internationale
organisaties met succes gevormd. (Kijk op www.icor.info)
De breedste eenheid tegen het
imperialisme is meer dan ooit
nodig. Wereldwijd nemen massale strijd en opstanden toe. Het
antwoord van de machthebbers
is een ruk naar rechts van de regeringen, meer repressiemiddelen voor het staatsapparaat,
fascisme en racisme – dit alles
omkleed met een agressief anticommunisme.
Bij zo’n scherpe sociale polarisatie rijst meer en meer de vraag:
wat is de uitweg? 1 Mei is altijd
de dag geweest waarop de arbeiders en de massa’s maatschappelijke alternatieven bediscussiëren, die verder gaan
dan hun belangrijkste dagelijkse
eisen en waarop ze de strategische doelen van democratie,
vrijheid en socialisme als per-
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spectief stellen.
De opbouw van sterke revolutionaire marxistisch-leninistische
partijen en een sterke revolutionaire wereldorganisatie ICOR is
nu de belangrijkste conclusie om
de strijd voor het socialisme verder te brengen.
Kies partij voor de klassenstrijd,
organiseer je bij de Rode Morgen en de jongerenorganisatie
JeS – bouw mee aan de partij
voor het echte socialisme!
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 partijen en hun propaganda!

Tegen imperialistische
oorlogen en bezettingen!

1 Mei strijddag
1 mei vrij!

Socialisme!

