De betoging van het gemeenschappelijk
vakbondsfront van 6 november
was met 120 000 deelnemers een
enorm succes. Nu komt het er op
aan ook de verschillende provinciale
24-urenstakingen en de nationale
staking van 15 december tot een
overweldigend, duidelijk signaal te
maken: de regering Michel 1 moet buiten,
of we belanden terug in de 19e eeuw.
Enkel zo kunnen we alle maatregelen van deze regering stoppen:
de besparingen, maar ook het rechtse repressieve beleid, het open
houden van de kerncentrales, de jacht op mensen zonder papieren,
het terug vervolgen van cannabisgebruik, enz.
De vorige regering terug aan de macht brengen is geen oplossing:
met haar neoliberale politiek effende Di Rupo de weg voor rechts.
De enige uitweg: sociaal verzet op alle fronten, allemaal samen, om
de voorwaarden voor een andere politiek te creëren.
We zijn met drie miljoen vakbondsleden in dit land. Het is de
werkende bevolking die de rijkdommen voortbrengt. We hebben
het democratisch recht om onze prioriteiten af te dwingen.
Besparingen, basta! Michel I buiten! Allemaal samen in actie om de
rijkdom en het werk te herverdelen, bij ons en in de rest van Europa!

Genoeg bespaard op onze kap...

Durf eisen stellen!

Naast het actieplan van het gemeenschappelijk
vakbondsfront hebben we nood aan een eisenbundel die
de mensen samenbrengt en niemand aan de kant laat. Een
antikapitalistisch programma, dat de problemen bij de
wortels aanpakt. De SAP verdedigt volgende eisen:
1. Weg met de loonblokkering. Handen af van de index.
2. Neen aan de verlenging van de loopbaan, ja aan de 32-urenweek

zonder loonverlies met compenserende aanwervingen. Een contract
van onbepaalde duur voor iedereen.
3. Herfinanciering van de openbare diensten. Hernationalisering

De strijd zelf in handen nemen!

van al wat in het verleden werd geprivatiseerd. Een ambtenarenstatuut voor alle werknemers in de openbare diensten.

– In alle bedrijven, scholen en universiteiten actiecomité’s met
iedereen die actief wil meewerken om de stakingen te lukken.

4. Afschaffing van de verlaging van de patronale bijdragen aan

– Democratische militantenvergaderingen in alle vakbonden,
waar de leden en militanten zelf beslissen over de aanpak van de
acties en de verderzetting ervan.
– Geen akkoorden met de regering zonder dat de vakbondsleden
er zich democratisch over kunnen uitspreken.

Werk mee met de SAP!
Het kapitalisme brengt enkel krisis, oorlog en vernietiging van het
milieu en het klimaat voort. De SAP (Socialistische Arbeiderspartij)
komt op voor een antikapitalistisch alternatief, een democratisch
socialistische samenleving. Blijf niet bij de pakken zitten, engageer
je, organiseer je. Word lid van de SAP.
www.sap-rood.org

Plantinstraat 20, 1070 Brussel / info@sap-rood.org
Jong en antikapitalistisch? Neem deel aan het 32e Internationale
Jongerenkamp in België! Deze kampen worden elk jaar georganiseerd
door de jongerenorganisaties van de Vierde Internationale en brengen
zo’n 500 jongeren samen. Het 32e kamp vindt plaats van 26 juli tot 1
augustus 2015 in Kasterlee (Kempen) en wordt georganiseerd door de
Jonge Antikapitalisten ( JAK) en de SAP. Contact: info@anticapitalisme.be
V.u.: André Henry, Plantinstraat 20, 1070 Brussel

de RSZ. Afschaffing van het samenwonersstatuut: opnieuw een
individueel recht op alle uitkeringen.
5. Een vermogenskadaster en belasting op de grote fortuinen.

Afschaffing van de notionele intrestaftrek en andere belastingcadeau’s aan het kapitaal.
6. Nationalisering van de bank- en verzekeringsinstellingen onder

controle van de samenleving.
7. Nationalisering van de energiesector. Planning van een sociaal
rechtvaardige overstap naar hernieuwbare energiebronnen.
8. Moratorium en audit van de openbare schuld. Geen sprake van

de illegitieme schulden te betalen.
9. Respect voor het asielrecht. Afschaffing van de gesloten centra.

Stopzetting van de uitwijzingen.
10. Tegen de diktaten van de Europese Unie. Voor een echt

democratisch, sociaal en gastvrij Europa.

