Rotterdam
Terugtrekking Russische
troepen uit Oekraïne!

Stop alle imperialistische
aggressie: van Rusland en
VS/NAVO!
Actief verzet in de strijd
voor de wereldvrede!

Er is breed protest tegen de
Russische inval in Oekraïne. En er is grote bereidheid om geld te geven
aan de mensen in Oekraïne
en de vluchtelingen te helpen.

De oorlog is bijna de hele
dag in het nieuws, iedereen
ziet de verwoestingen en
doden. In de westerse
media wordt Rusland als de
alleen-schuldige aangewezen, maar de NAVO is met
twaalf nieuwe lidstaten tot
aan de Russische grens uitgebreid – tegen de beloften
in die aan Rusland waren
gedaan. De NAVO omsingelde Rusland met 700
bases.
De VS levert nu weer voor
$ 300 miljoen aan wapens,
uit zes NAVO-landen zijn
‘vrijwilligers’ in het Oekraïense leger getreden.
In de media wordt de NAVO
onder leiding van de VS

voorgesteld als de vredesbrenger. Maar de militaire
escalatie van de NAVO
helpt de mensen niet, het
verscherpt de situatie in
Oekraïne en vergroot het
gevaar van een derde wereldoorlog – met het gebruik van atoombommen.
Verzwegen worden ook de
verschrikkelijke aanvalsoorlogen in ex-Joegoslavië,
Irak en Afghanistan, die
ontzaglijk veel doden en
vluchtelingen veroorzaakten.
Het zijn de grote kapitalisten – de imperialisten - die
oorlogen beginnen om
grondstof- en afzetgebieden te veroveren of te verdedigen.
Het zijn de werkende mensen die zich verzetten,
zoals de tienduizenden demonstranten in Rusland die
het risico nemen om gearresteerd te worden.

Zowel in Oekraïne als in
Rusland moeten de werkenden vechten tegen de
oligarchen - de grote kapitalisten - met hun jachten
en paleizen, die zich verrijken door het volk te verarmen. Het reactionaire regime Zelensky steunt op
zulke monopoliekapitalisten, die stakende mijnwerkers lieten neerknuppelen.

Ook in Nederland krijgen
de
gewone,
werkende
mensen de gevolgen van
de imperialistische machtsstrijd op hun dak: de inflatie was in januari 6,4% en
in februari 6,2% - vooral
door prijsverhoging van
energie, voedsel en steeds
meer producten in verband
met de sancties. Wie moet
er opdraaien voor de groeiende oorlogsuitgaven?
Stop alle
imperialistische
oorlogsstokers!

Nederlands staat
is ook imperialist

Nederland doet actief mee aan deze imperialistische expansie van de NAVO. Sinds 2017
versterkt Nederland de NAVO-macht met 250
militairen in Litouwen, met twee F-35 straaljagers in Bulgarije en leverde ook twee Cougarhelikopters, ander materieel en twee gespecialiseerde teams van de landmacht.
Na de Russische inval volgde 200 Stinger-raketten, 50 antitankwapens met 400 raketten,
100 scherpschutter geweren met munitie en
twee detectierobots voor (zee-)mijnen naar
Oekraïne. D66 minister Ollongren wil nog
meer wapens sturen.
CDA-minister Hoekstra wil het ‘defensie’-budget, dat structureel met ruim € 4 miljard per
jaar verhoogd is, nog verder vergroten. De
regering wil het verdedigen van haar imperialistische belangen afwentelen op de werkende
mensen, op hun sociale voorzieningen, op hun
koopkracht - via stijgende energie- en voedselprijzen en door te bezuinigen op dringend
noodzakelijke milieumaatregelen.
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Russische
revolutionairen in
verzet

Het Russische Marxistisch-Leninistisch
Platform (MLP), dat net als de Rode Morgen lid is van de revolutionaire wereldorganisatie ICOR, verklaart: “De volkeren
van Rusland, van Oekraïne en de Donbas
worden gegijzeld door een belangenconflict tussen de beide imperialistische groepen”. MLP “roept de werkenden van Rusland op tegen de oorlog te protesteren, de
verplaatsing van troepen en militair materieel te saboteren en zo hun beslist ‘nee’
te zeggen.”
Werkende mensen in de hele wereld
moeten weigeren tegen elkaar te vechten en samen strijden voor het socialisme dat aan uitbuiting, imperialisme en
de daarbij horende oorlogen en ellende
een einde maakt.

Steun de
arbeiders
in Oekraïne
en in
Rusland!
De Rode Morgen is lid van de
Internationale Coördinatie van
Revolutionaire Partijen en Organisaties.
www.icor.info

Lees dagelijks het Rode Morgen
nieuws op www.rodemorgen.nl

Voor het Hulpfonds van
de Coördinatieraad
van de Arbeidersbeweging in Oekraïne
(KSRD - lid van
ICOR):

Solidarity International
IBAN: DE86 5019 0000
6100 8005 84, ovv
‘Hulpfonds Oekraïne’.

Voor de financiering van
de delegaties van de
Oekraïense en Russische mijnwerkers
naar de Internationale
Mijnwerkersconferentie
in 2023:
Solidarity International
IBAN: DE86 5019 0000
6100 8005 84, ovv
‘IMC’.

