Det mener Arbejderpartiet Kommunisterne!

Stop pengegaverne til de rige!

Nu er det sundhedspersonalets tur
Det er pædagogernes tur
og alle de arbejdsløse, også de arbejdsløse der er
røget på kontanthjælp
Det er rengøringsassistenternes tur, buschaufførernes, servicearbejdernes.
Det er os, der skal have mere i løn
Vi skal have flere folk i arbejde på hospitaler, daginstitutioner, skoler, i hele uddannelsessystemet.
Alle skal have kortere arbejdstid og lavere pensionsalder.
Der er penge nok, det har mængden af hjælpepakker rigeligt demonstreret.
For mange arbejdere og unge står det klart, at det
ikke er nok at forsvare sig mod nye angreb. Vi må
afskaffe roden til alt dette. Selve kapitalismen må
på lossepladsen, som Marx og Engels skrev.
Det er den revolutionære vej ud af krisen.
Hvis vi kaster de ubrugelige illusioner om at
fagtoppens forhandlere vil hjælpe os, at den socialdemokratiske regering vil hjælpe os, at det vil

hjælpe med nogle nye endnu bedre politikere –
hvis vi kaster dette bort og i stedet sætte sammenhold, kamp og solidaritet opbygget fra neden, så
kan vi skabe en verden, som er værd at leve i.

KAPITALEN SKAL BETALE
KRISEPOLITIKKEN

Kom med i vores parti, hvis du vil være aktiv
i den aktuelle klassekamp og savner politiske
diskussioner, om situationen og om hvad der
må gøres.
Du kan også være med i en af vores ML-grupper, som er åben for alle der vil diskutere klassekamp i Danmark og internationalt, vi laver
også handling sammen og har mange oplevelser.
Vil du høre om dette eller andre spørgsmål
Så skriv til info@oktobernet.dk
Eller ring 50559930
Læs mere om APK her: www.apk2000.dk

Netavisen www.kpnet.dk bringer daglige artikler fra
klassekampens brændpunkter og historier om hverdagsfolk, fra arbejdspladser og kampe for et bedre liv.

www.kpnet.dk
facebook: @KPnetavisen
twitter: @kpnetdk
Det er en yderst usikker tid for de fleste - fyringer,
lønnedgang og frygt for sygdom. Mange grupper
rammes hårdt. De fattigste som altid allermest.
De rigeste gør alt for at komme stærkere ud af den
økonomiske krise. Regeringen tiltager sig diktatoriske magtbeføjelser.
På TV hører vi kun erhvervslivets, godsejernes, politikerne meninger. De meler alle deres egen kage.
www.kpnet.dk fortæller om virkeligheden som den
ser ud for almindelige mennesker.
Det kan du læse i www.kpnet.dk
Aktionerne mod de tusinder fyringer, mod elendige
arbejdsforhold og mod den katastrofalt høje pensionsalder.
Beboernes kamp i de almene boligområder mod
tvangsudsmidning af deres gode hjem. Ghettoloven
skal væk – det er en skændsel at kalde et sted, hvor
familier lever og bor, for en ghetto.
Protester og vrede mod statens behandling af arbejdsløse og syge vokser. De reformer, der førte til de nuværende livstruende og nedværdigende ressourceforløb og arbejdsprøvninger. Fattigdomsreformerne skal
væk.
På www.kpnet.dk finder du konkrete opfordringer til,
hvordan arbejdere og unge kan gå til kamp, og samle
sig om fælles krav - sammen bliver vi stærke.
På www.kpnet.dk finder du nyheder og vurderinger
fra Danmark og resten af verden. Råbet fra klassekampen høres overalt.
Kommunistisk Politik på nettet - KPnet
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- udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. Læs om APK på den anden side

