
Maar deze belangen zijn tegengesteld aan 

die van de grote ondernemers. Want het kan 

de bazen niks schelen of jongeren genoeg 

verdienen of vast werk hebben. Winst maken 

gaat boven alles. Ze geven niet om een 

gezond milieu en klimaat of gelijke kansen 

voor vrouwen en minderheden. De regeringen 

en de EU dienen de belangen van de bazen: 

ze bezuinigen op zaken die de mensen nodig 

hebben, terwijl de monopolies miljarden 

ontvangen door belastingvrijstellingen en 

aanbestedingen. Werkers, scholieren en 

studenten moeten steeds meer inleveren, 

terwijl de bazen ervandoor gaan met de 

welvaart. Maar het zijn de werkers die alle 

welvaart produceren!

Deze kapitalistische maatschappij biedt 

ons geen perspectief. Geen goed werk, 

geen vrede en geen toekomst. Dat wordt 

elke dag duidelijker. Er is een andere 

maatschappij nodig. Een maatschappij 

waarin de economie in handen is van de 

arbeiders zelf zodat de welvaart ten goede 

komt aan iedereen. Een maatschappij waarin 

iedereen een baan heeft en zaken als onderwijs 

en gezondheidszorg gratis beschikbaar 

zijn. Die maatschappij is het  socialisme-

communisme, de maatschappij waar de CJB 

voor strijdt, als jongerenorganisatie van de 

Nieuwe Communistische Partij van Nederland 

(NCPN)

De Communistische Jongerenbeweging (CJB) is voor jongeren van 15 t/m 35 jaar, en 
komt op voor de belangen van werkende en werkloze, schoolgaande en studerende 
jongeren. Wij knokken voor gratis onderwijs, voor vrede, tegen klimaatverandering, 
voor goede en betaalbare woonruimte, voor goede en gratis gezondheidszorg, voor 
een uitkering voor alle werklozen, voor gelijke rechten en gelijk loon van vrouwen 
en minderheden, voor een vaste baan en betaald werk, voor een leefbaar loon en 
goede arbeidsomstandigheden.

Jongeren zijn de toekomst...
de toekomst is socialisme!



  voor studerende JOngeren: goed en gratis onderwijs
 • Onderwijs is een recht, geen marktwaar

 • Afschaffing lesgeld en collegegeld

 • Gratis boeken en studiemateriaal

 • Basisbeurs waar je van kunt leven, geen lening

  voor werkende jongeren: Goedbetaald en waardig werk
 • Gelijk loon voor gelijk werk

 • Vast contract voor vast werk

 • Leefbare werkloosheidsuitkering zonder sancties of uitsluiting

 • Sociale huurwoning voor iedere werker. Investeren, niet privatiseren!

 • Robotisering en technologie gebruiken om werkdruk en werktijden te verlagen,  
niet om arbeiders verder uit te buiten

  voor vrede en internationale solidariteit, 

 tegen imperialisme!

 • Nederland uit de NAVO, niet meedoen aan imperialistische oorlogen

 • Geen militaire of economische steun aan apartheidsregimes en reactionaire 
regeringen zoals in Israël en Oekraïne

 • Tegen de EU die zich richt op haar eigen concurrentiepositie ten koste van de 
arbeiders en studenten

 • Solidariteit en recht op asiel voor vluchtelingen

  tegen fascisme en discriminatie
 • Het kapitaal gebruikt discriminatie en fascisme om de werkers te verdelen  

en uit te buiten

 • Tegen discriminatie op basis van etnische afkomst, religie, geslacht of  
seksuele geaardheid

 • Voor emancipatie van vrouwen en minderheden

 • Geen ruimte voor racistische politici en fascistische organisaties

  voor socialisme!

www.voorwaarts.net

sluit je aan bij de CJb!
lid worden of meer meer weten? 
www.voorwaarts.net/lid-worden/
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