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Strijd tegen sociale afbraak en
bezuinigingen is een antikapitalistische strijd!

De crisis die we in Europa doorgaan is niet de schuld van Zuid-Europeanen 
die boven hun stand leven of door het immorele gedrag van bankiers. 
Diegene die dat beweren, doen dat om zand in onze ogen te strooien en 
de aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaak van de crisis. De crisis 
is het kapitalisme!

In het epicentrum van de kapitalistische economie worden we met enige 
regelmaat geconfronteerd met de crisis van het kapitalisme, meer in het
bijzonder de overproductie. In Afrika, Zuid Amerika en grote delen van 
Azië is deze crisis dagelijkse realiteit. 

De bezuinigingen van de Nederlandse regering zijn een poging om de 
schulden die gemaakt zijn te ‘socialiseren’. Dit wil zeggen dat het geld 
dat de staat geleend heeft om de economie te subsidiëren om hun con-
currentiepositie te versterken of om banken te redden, uit de zakken wordt 
gehaald van de gewone mens op straat. Lonen gaan achteruit of worden 
bevroren, de koopkracht daalt, pensioenen staan onder druk, de zorg 
wordt onbetaalbaar, goed onderwijs is onbestaand, collectieve voorzienin-
gen worden wegbezuinigd. Er dreigt massale werkloosheid, verarming van 
grote delen van de bevolking en de afbraak van collectieve voorzieningen.

Hiertegen moeten we ons verzetten, we moeten de strijd aangaan 
tegen deze sociale afbraak en bezuinigingen. We geloven niet dat FNV 
hierin een rol zal spelen, zij behoort immers tot de macht en heeft altijd 
meegewerkt aan de liberalisering en privatisering van belangrijke col-
lectieve voorzieningen. Wel is de Vrije Bond een bondgenoot  van alle 
leden van de FNV, van alle mensen die geconfronteerd worden met het 
sociale geweld van staat en kapitaal en die de strijd willen aangaan, zoals 
postbodes, buschauffeurs en schoonmakers. Tegen de sociale afbraak en 
voor een vrije en sociale samenleving.

Lees meer op www.vrijebond.nl
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