
_________________________ arbeidersstemmen.wordpress.com __________________________ 
 

ARABISCHE MANNEN 
MASSAAL DE STRAAT OP 
 
 
Opgelet, dikbuikige bankaardappels, zet je 20-ste biertje 
opzij en stop je getwitter over pepperspray *). 
 

 
 
Tegen de staat manifesterende werklozen (Tunis, Siliana, Zaghouan, Sousse, 
Kairouan en Kief). 
 
Dit zijn beelden die de Nederlandse 
media niet of nauwelijks vertoonden. 
Ze passen niet in de campagnes ter 
vergiftiging van het bewustzijn van de 
arbeidersklasse. De media laten niet 
zien dat het de macht van het geld is 
die de wereld in ellende stort 

(werkloosheid, ellende, oorlog, 
terreur). Wat is er interessant aan 
Tunesië? Is dat niet het land waar we 
niet meer op vakantie kunnen omdat 
terroristen er op het strand toeristen 
mitrailleren? 

Lees verder 
op arbeidersstemmen.wordpress.com
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Jonge werkloze die uit protest zelfmoord probeerde te plegen door in een 
electriciteitsmast te klimmen na afgewezen sollicitatie bij energiebedrijf 
 
Dit is het beeld dat arbeiders in Tunesië voorschotelen aan het kapitalisme in 
ontbinding. Door sinds 17-1-2016 de straat op te gaan en met een nieuwe revolutie 
te dreigen. 
 

Ver-ont-waard-igd 
over ontnomen menselijke waardigheid 

eisen we onze menselijkheid terug! 
 
Het kapitalisme is één wereld. 
Alleen als de arbeidersklasse zich vormt tot een strijdende eenheid, kan zij zich zelf 
en daarmee de aarde redden. 
  
_____ 
 
*) Het Sociaal en Cultureel Planbureauover de Wilders-aanhang: “Gemiddeld is de 
boze burger vaker een man dan een vrouw, boven de 55 en woonachtig is Zuid-
Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Hij is laag opgeleid, heeft geen of een slecht 
betaalde baan. Hij tobt met zijn gezondheid en heeft last van overgewicht. Zijn 
zelfbeeld is negatief en hij heeft niet zoveel mensen om zich heen die hem kunnen 
helpen…” (Boos over vluchtelingen en nog veel meer in Trouw 23-1-2016). 
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Over ‘Keulen’ schreven we dit... 
 
(…) We weten nauwelijks iets van de 
vrouwendemonstratie in Keulen, maar 
we twijfelen er niet aan of 
arbeidersmannen en -vrouwen zullen 

middelen vinden om door individueel 
of groepsgewijze optreden een eind te 
maken aan elke vorm van ongewenste 
intimiteiten. 

 

 
 
Graffiti tegen seksueel geweld, tevens tip ‘gebruik insectenspray tegen deze 
strontvliegen’. 
 
Geheel naar de achtergrond is 
verdwenen hoe het vluchtelingen-
‘probleem’ is ontstaan en nog 
voortdurend verergerd wordt, met 
name door de verhoogde 
oorlogsinspanningen van diverse 
Westerse landen, van Rusland, van 
Turkije, de Koerden, van Iran, die zich 
alle met grondacties en luchtacties 
proberen te verzekeren van een goede 
positie in de inter-imperialistische 
conflicten op grotere schaal die in 
Syriē worden voorbereid. Deze en 
andere oorlogen zijn geen 

godsdienstoorlogen, geen botsing 
tussen culturen, geen strijd tussen 
beschaving en barbarendom. Dat 
zijn slechts de ideologische vlaggen 
waaronder ordinaire imperialistische 
belangen van de verschillende staten, 
van IS tot de VS, worden verborgen. 
Zoals altijd zijn de arbeiders en andere 
niet-kapitalistische delen van de 
bevolking het grootste slachtoffer (…)  
 
Lees verder op ons Blog:  
 
arbeidersstemmen.wordpress.com
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Ik wil nog één keer de oceaan zien, 
om de wijdte te overzien van de 
tranen van een half leven..

Prijs 1 Euro, opbrengst voor de straatverkoper 
 

  

ARBEIDERSSTEMMEN 
 
Verzameling van de beste actuele bijdragen tot de zelfstandige arbeidersstrijd, 
gevonden op internet. 
 

o Voor een menselijke wereld,  
zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder staat. 

o De arbeiders hebben geen vaderland. 
o Alle macht aan de arbeidersraden. 

 

Zie voor meer op Internet arbeidersstemmen.wordpress.com : 
 
ü De wereldwijde oorlog - een belangrijke bijdrage door Paul Mattick  

 
Proletarisch internationalisme  tegen verwarring over vluchtelingen en  
gesol met migranten:  
 
ü 3 Vluchtelingen – links en rechts vergiftigen het klassebewustzijn 
ü 2 Het voorbeeld Ede 
ü 1 Het begrip en het hartverwarmende welkom dat veel mensen in 

Nederland de binnenstromende vluchtelingen brachten is in de media naar de achtergrond geschoven. 
Nu overheersen de beelden van rellen tegen gemeentelijke plannen voor asielzoekerscentra. Het 
inzicht dat vluchtelingen met levensgevaar aan vreselijke oorlogen en terreur (Syrië, Irak, Afghanistan, 
Somalië, Eritrea) proberen te ontsnappen, lijkt verdwenen. 
 

ü Vrijdag 13 november, 2015: IS-aanslagen Parijs  
 

ü Wat de arbeidersklasse is en wat ze kan zijn 


