Rotterdam
Oorlog tussen imperialisten

de werkers kunnen
hem stoppen!

Het zijn niet de gewone
Russen die tegenover de
gewone Oekraïners staan.
De gewone mensen - die
met werken hun brood
moeten verdienen - hebben
bij de oorlog in Oekraïne
geen enkel belang. De Russische imperialisten staan
hier tegenover de westerse
imperialisten. Het zijn de
miljardairs en oligarchen,
de Gazproms en de Shells
die strijden om invloedssferen. Oorlog is een onvermijdelijk product van het
kapitalisme.

Onrechtvaardig
van beide kanten

De Russische imperialisten
zijn de afgelopen 30 jaar
door de westerse imperialisten stelselmatig terug

gedrongen. NAVO en EU
breidden uit, Rusland verschrompelde: haar economie stelt niet veel meer
voor, haar politieke invloed
wordt steeds kleiner. Dat is
de voorgeschiedenis van de
oorlog: NAVO en EU breiden hun invloed gestaag uit
– de Russische heersers
reageren met een agressieoorlog. Het verzet tegen de
Russische invasie wordt geleid door de corrupte kliek
van Zelensky en die kliek
wordt weer gestuurd door
het Westen - vooral de VS.
Dat maakt deze oorlog een
oorlog tussen twee imperialistische blokken: onrechtvaardig van beide kanten.
Noch van de Russen, noch
van het Westen heeft het
Oekraïense volk iets te verwachten.

De NAVO stuurt ononderbroken materiaal naar Oekraïne, breidt de NAVOtroepen in de oostelijke lidstaten uit, intensiveert de
‘oefeningen aan de grenzen’, voorziet de regering in
Kiev van informatie die
door spionnen, satellieten,
vliegtuigen en drones verzameld wordt en schrijft
voor welke militaire stappen gezet moeten worden.
Het sturen van tanks, pantservoertuigen en artillerie
is een offensieve stap, gericht op het heroveren van
bezet gebied - een verdere
escalatie. De gewone mensen aan beide zijden van de
grens zijn het slachtoffer –
tenzij de werkers zich verenigen om de oorlogsstokers te stoppen.

· Wapenstilstand nu!
· Rusland weg uit
Oekraïne en NAVO
weg van de
Russische grenzen!

Oorlog en lijken

winsten voor de rijken

Afwenteling van de
kosten van de oorlog
op de massa

Miljarden worden aan de
oorlog uitgegeven en
meer miljarden om de
oorlogsbegrotingen op te
pompen. De Nederlandse
regering besloot voor de
oorlog dat de begroting
van ‘defensie’ structureel
met drie miljard euro per
jaar wordt verhoogd en
daarbovenop komt in
deze regeerperiode eenmalig 10,7 miljard. In de
Tweede Kamer wordt nu
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geroepen om meer, meer,
meer geld voor het leger.

De Duitse regering benutte de oorlog in Oekraïne om 100 miljard
extra voor het leger uit te
trekken. Zo gaat het in
alle westerse landen.
Deze lasten worden niet
opgebracht door de grote
concerns en de rijken,
die betalen nou eenmaal
nauwelijks belasting deze lasten worden afgewenteld op de werkers.
Gierende inflatie,
een aanslag op de
koopkracht van de
massa

Prijzen stijgen met een
duizelingwekkende snelheid. De koopkracht van
de massa smelt als ijs op
een hete zomerdag.
Vooral de grote bedrijven
grijpen hun kans om de
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prijzen te verhogen: olieconcerns, voedselconcerns, rederijen. Niet
omdat de productiekosten hoger zijn geworden,
maar gewoon omdat gespeculeerd wordt op
schaarste. Rutte en Kaag
verklaren dat we allemaal
zullen moeten inleveren,
maar dat is niet wat er
werkelijk gebeurt: sneller
dan eerder verrijkt een
kleine groep zich op een
ongelofelijke wijze, terwijl de grote massa verarmt. Die verarming treft
de massa’s wereldwijd.
Het is het kapitalisme dat
de oorlog voortbrengt en
het is het kapitalisme dat
de massa’s met de gevolgen opzadelt. Wie de
oorlog wil bestrijden,
moet het kapitalisme bestrijden.

· Geen verhoging
van de oorlogsbudgetten!
· Nederland uit
de NAVO!
· Automatische
prijscompensatie
voor lonen,
uitkeringen en
pensioenen!
· Minimumloon van
14 euro per uur!
· Stop afbraak van
democratische
rechten!

