Eenheid van alle werkers

tegen racisme en fascisme!
18 maart: demonstratie

tegen racisme en discriminatie
Op 21 maart is de interna�onale dag tegen
racisme en discrimina�e en op dezelfde dag
zijn in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop naar deze verkiezingen
komt bij de rechtse par�jen steeds openlijker
en schaamtelozer de racis�sche ideologie
naar buiten.

in ons land. Toch blijven sommige poli�eke
vertegenwoordigers aanhouden dat racisme
niet meer bestaat Nederland.

Deze par�jen, die de poli�eke agenda
bepalen, vallen de werkende klasse aan door
enerzijds de sociale rechten en voorzieningen
af te breken en anderzijds verdeeldheid te
zaaien. Diezelfde par�jen dragen constant bij
aan het a�reken van de sociale voorzieningen, zorg, baanzekerheid en betaalbare
woningen. Met de toename van de uitbui�ng
van de arbeidersklasse, nemen de aﬂeidingsmanoeuvres zoals racisme steeds toe. De
vorm verandert, maar de essen�e van
racisme verandert niet.

Racisme is essen�eel voor de poli�eke elite
en hun vriendjes in de bestuurlijke posi�es
van de verschillende mul�na�onals. Racisme
is essen�eel voor de enorme winsten van een
uitbuitend en barbaars systeem.

Moskeeën worden bekogeld. Mensen krijgen
op basis van etniciteit geen banen. Vreedzame
demonstranten tegen onderdrukking worden
hun democra�sche rechten ontnomen
En dit zijn maar een paar recente voorbeelden

Maar waarom bestaat het nog
en wie profiteert ervan?

Niet alleen in Nederland, maar op interna�onale schaal wordt racisme gehandhaafd door
deze onderdrukkers om hun misdadige werkwijze te maskeren. Aangezien onderdrukking
en uitbui�ng essen�eel zijn voor het kapitalis�sche systeem, kan racisme niet opgelost
worden binnen dit systeem. In een wereld
die draait om winst, zorgt racisme voor
verdere verzwakking van het verzet tegen de
sociale a�raak.

Eenheid van alle werkers

tegen racisme en fascisme!
voor socialisme!
Maar deze strijd tegen racisme is ook interna�onaal. Klassenbewuste arbeiders en progressieve
intellectuelen ze�en zich wereldwijd in voor eenheid van de mensheid.
De strijd tegen racisme kan niet individueel gevoerd worden, collec�eve strijd is noodzakelijk.
Een collec�ef geluid tegen racisme naar onze poli�ek toe is nodig om ze tot ac�e te dwingen.
Poli�eke par�jen doen niets posi�efs voor de arbeidersklasse zonder de druk die de arbeidersklasse de poli�ek oplegt.
Om eﬀec�ef op te treden tegen racisme moeten we vooral eensgezind vechten tegen het
systeem dat racisme gebruikt om mensen te verdelen. Tegen het
kapitalis�sch systeem dat mensen ontheemd en ontwricht. We strijden daarom niet alleen
tegen racisme maar vooral ook voor het socialisme, waarin de werkende mensen de macht
hebben, ongeacht hun kleur.

»

Eenheid van alle werkers tegen racisme en fascisme!

»

Kapitalisme is de oorzaak. Racisme is het gevolg.
Socialisme is de oplossing!

»

Racisme lost onze zorgproblemen, baanonzekerheid en
woningnood niet op!

»

Racisme maakt de arbeidersklasse zwakker.
Een aanval op een deel van de arbeidersklasse
is een aanval op de hele abeidersklasse!
meer weten over onze par�j, jongeren en krant?
bezoek onze website en volg ons op sociale media

