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Wil je op 1 mei meevaren in de 
demonstratieve boottocht naar de
1 mei-viering van de FNV in het 
Martin Luther Kingpark?

Geef je dan op bij de FNV afdeling 
Amsterdam (06-25566724 of 020-
5856433), of per email: 
woonafdelingbgn@hetnet.nl

Verzamelen op 1 mei om 12 uur bij de
Stopera
Hiervoor wordt opgeroepen door FNV Amsterdam,
SP Amsterdam, GroenLinks Amsterdam, 
Internationale Socialisten, DIDF, Bijstandsbond, 
Grenzeloos, ROOD, jong in de SP,  Iraans 1 mei 
comité, Comité Dwangarbeid Nee, Huurderskaravaan,
Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Voor eenheid en strijdbaarheid !

Voor internationale solidariteit !

mailto:woonafdelingbgn@hetnet.nl


1 mei 2015 – Dag van de Arbeid !
1 mei is een dag van solidariteit, van actie en van feest.
Een dag om samen te komen, om te vieren wat we
bereikt hebben en om het verzet tegen de regering en de 
grote concerns te versterken. Wees er daarom bij op de 
boottocht vanaf de Stopera en de 1 mei-viering in het 
Martin Luther Kingpark.

Voor een sociale maatschappij
De grote concerns en de financiële wereld hebben het 
voor het zeggen in het huidige Europa. Publieke 
voorzieningen en sociale rechten worden daardoor 
afgebroken. Flexibel en zelfs 'werken zonder loon' rijst
de pan uit in Nederland. De huren stijgen explosief en 
over ons eigen werk hebben we bitter weinig in te 
brengen. De werkloosheid en de armoede zijn tot enorme
hoogten gestegen. Wij willen goede zorg, goed 
onderwijs, goed werk en zekerheid in ons bestaan.

Voor een democratische maatschappij
Zeggenschap over je leven, je gezondheid, je werk, je huis 
en je plek in de buurt en in de maatschappij, mag niet 
wijken voor het rendementsdenken. Het gaat ons 
allemaal aan. Of je nu jong bent of oud, een staker of 
actievoerder, een student of ervaren arbeidskracht, 
gezond, ziek of werkloos, hier geboren, asielzoeker of 
illegaal. Daarom strijden we voor behoud van 
stakingsrecht, recht om in verzet te komen en meer 
zeggenschap over ons werk en een fatsoenlijk bestaan 
voor iedereen.

Samen in verzet, solidair voor ieders recht


