Nederlandse Volks-Unie

TEGEN HET CASINO-KAPITALISME!
TEGEN DE PLUTOCRATIE!
EERLIJKE WINSTVERDELING VOOR ONS VOLK!

Oproep van de Nederlandse Volks-Unie:
Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie!
Momenteel zien wij overal om ons heen de gevolgen van het casinokapitalisme:
De ingezette economische recessie, massaontslagen en stijgende werkloosheid.
Banken die omvallen in binnen- en buitenland zoals de IJslandse bank Icesave
en banken die door de overheid moeten worden geholpen om overeind te blijven
door miljarden te lenen. Minister Wouter Bos blijft maar kredieten verstrekken
aan Nederlandse banken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Buiten
proporties is dat voormalig minister Zalm aan het hoofd staat van de nieuwe ABNAMRO Bank waar hij het vijfvoudige verdient als de minister-president, terwijl binnen staatsbedrijven de verdiensten niet hoger zou moeten zijn dan de Balkenendenorm. Feitelijk is alle ellende begonnen in de Verenigde Staten waar onder andere
leningen werden verstrekt aan mensen die dit feitelijk nooit en te nimmer konden
terugbetalen. Het faillissement van het casinokapitalisme is ingezet, een kelderende
aandelenbeurs, bedrijven die failliet gaan en wereldwijd een krimpende wereldeconomie. Wereldwijd komen er miljoenen nieuwe werklozen aan. Het is de hoogste tijd
om eens goed na te denken. Het “gokken” met geld door de bankmanagers is mede
de oorzaak van deze ellende!
Tijd voor antikapitalisme
Momenteel is het 20 procent van de wereldbevolking (vooral mannen) die
bepalen wat er gedaan wordt met het bezit van 80 procent van grondstoffen, fabrieken, machines en eigendommen. Er stroomt ook vier keer zoveel geld
van Afrika naar Nederland dan andersom. Wereldwijd hebben de arme landen
drie keer de rente van het bedrag afbetaald die zij van de rijke landen geleend
hebben. Wie dus eenmaal rijk is wordt op deze manier vanzelf rijker en de
meeste mensen op aarde worden arm door geld. Tijd dat de overige 80 procent gaat meebeslissen over waarvoor het kapitaal gebruikt wordt. Tijd voor
antikapitalisme, tijd om te zorgen dat mensen niet meer wegvluchten uit
regio’s en continenten vanwege financiële gronden, maar door te zorgen dat hun
economie daar ook ontwikkeld wordt en niet wordt uitgebuit door het grootkapitaal!
Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers
Daarom deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling)
d.m.v. dit fiscaal aantrekkelijk te maken. Bestraffen en onteigenen van uitbuitende
en criminele bedrijven. Ondersteuning van kleine ondernemingen tegenover de multinationals. Wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovername. Mensen
hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten. Stop de
sociale afbraak door het liberale casinokapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen! Lastenverlaging voor de laagste inkomens. Strenger toezicht op de financiële sector. Bankmanagers strafrechtelijk vervolgen voor hun mismanagement!
DEMONSTREER MEE OP ZATERDAG 26 SEPTEMBER IN VENLO OM ONZE
EISEN KRACHT BIJ TE ZETTEN! TEGEN HET CASINO-KAPITALISME!
TEGEN DE PLUTOCRATIE! EERLIJKE WINSTVERDELING VOOR ONS VOLK!
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