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Een dag van de arbeiders tegen onze uitbuiting

en onderdrukking

De financiële zeepbel is al een tijd geleden uitgebarst maar de consequenties daarvan
zijn voor de arbeiders nog vollop zichtbaar. De werkloosheid en de bezuinigingen
nemen toe. 
Tegelijkertijd neemt de macht van de werkgevers en van de banken toe. De mensen
met minder geld moeten schulden maken om te kunnen overleven. Het hebben van een
schuld  is  ook  het  beste  middel  om de  arbeiders  passief  te  maken.  Dat  weten  de
machthebbers  maar  al  te  goed.  Het  zijn  niet  de  arbeiders  die  de  crisis  hebben
veroorzaakt, maar wij zijn wel degenen die er voor moeten opdraaien. Dat pikken wij
niet langer.

De ASB roept  arbeiders,  werkzoekenden  en  studenten op om buiten de  kaders  te
treden van de partijen en reformistische vakbonden en in opstand te komen tegen
werkgevers en wetmakers die deze situatie hebben veroorzaakt.

De martelaren van Chicago (1886), anarcho-syndicalisten die bewust waren van hun
situatie  en  van  hun  klasse,  hebben  zich  opgeofferd voor  onder  andere  de  8-urige
werkdag. Zij zagen hierin een stap naar een maatschappij waar nog minder werkuren
nodig zouden zijn om een goed leven te kunnen hebben.  Zij  vochten tegen privé-
eigendom  van  de  productie  en  consumptiemiddelen  en  voor  zelfbeheer  van  deze
middelen door arbeiders. In de samenleving die zij voor ogen hadden hebben mensen
meer tijd te besteden voor zaken als kunst, cultuur, sport etc. Dat is de samenleving
waar wij naar streven. Arbeiders zouden ook vooral meer tijd hebben te besteden aan
hun eigen organisaties, waar zij via directe democratie en in algemene vergaderingen
beslissingen kunnen nemen. 

Dit  is  geen  utopie.  Dit  soort  experimenten  vinden  plaats.  Een  andere  wereld  is
mogelijk.

Vandaag herdenken wij de martelaren van Chicago en zetten wij kracht achter onze
strijd voor een wereld zonder bazen en zonder uitbuiting. De ASB roept arbeiders op
om solidair met elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen in onze strijd. Sluit je bij ons
aan.

Voor een gelijke en vrije samenleving!

Lang leve het anarcho-syndicalisme!

Lang leve 1 Mei!
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