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1. Goed werk is meer waard dan 
hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de talenten 
van mannen, vrouwen en jongeren worden 
verkwanseld in de massawerkloosheid, 
terwijl er zoveel noden zijn. Het is 
onaanvaardbaar dat de arbeidsduur voor 
heel wat werknemers veel te hoog blijft 
terwijl vele anderen gebukt gaan onder 
werkdruk en stress en nog anderen slechts 
mogen werken in parttime jobs of onder 
nepstatuten.

Raoul Flies
56 jaar 
Vakbondsmilitant 
bij BBTK;11e plaats 
effectieven op de 
federale Kamerlijst 

van PVDA+ te Oost-Vlaanderen.

“Een andere politiek is nodig om welzijn 
voor iedereen te waarborgen, zodat de 
kweekvijver voor racisme en extreemrechts 
eindelijk gedicht wordt!”

• Zeker werk en een contract van 
onbepaalde duur voor iedereen.
• Werk voor iedereen: een 32-urige 
werkweek, zonder loonverlies en met 
compenserende aanwervingen.
• Een vaste benoeming in de openbare 
diensten voor alle ambtenaren.
• Wettelijk verbod op collectieve 
ontslagen.
• Reconversieplannen voor sectoren en 
bedrijven in moeilijkheden op kosten 
van de patroons en onder controle van 
de werkende mensen.

2. Een menswaardig inkomen is 
meer waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de rijken 
steeds rijker worden en de armen steeds 
armer. De tien rijkste Belgische families 
zijn zes keer rijker dan in het jaar 2000, 
terwijl 15 procent van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens van 878 € voor een 
alleenstaande.

Jean-Claude  
Van Nieuwenhuyze
Vakbondsmilitant; 3e 
plaats opvolgers op 
de federale Kamerlijst 
van PVDA+ te Vlaams-

Brabant.

“Het wordt tijd dat vakbondsmilitanten 
zelf aan politiek gaan doen. Want alles 
wordt boven onze hoofden bedisseld, terwijl 
het de werknemers zijn die alles moeten 
ondergaan. Daarom moeten we zelf een 
nieuwe politieke spreekbuis opzetten.”

• Afschaffing van alle maatregelen 
die de lonen blokkeren en de index 
manipuleren.
• Iedereen recht op een minimaal 
inkomen van 1.700 € netto. Optrekking 
van de vervangingsuitkeringen met 
300 €. 
• Afschaffing van de BTW op essentiële 
levensbehoeften.
• Verminder de belasting op kleine 
en middelgrote inkomens door het 
optrekken met 10% van de eerste vier 
schalen. Belastingen op inkomens 
boven de 8.000 € per maand moeten 
worden verhoogd.

3. Onze sociale rechten zijn meer 
waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de 
verlagingen van de patronale bijdragen 
aan de sociale zekerheid in 20 jaar tijd 
toegenomen zijn van 756 miljoen euro 
naar bijna 10 miljard per jaar. Dit cadeau 
aan de bedrijven heeft niet een arbeidsplaats 
opgeleverd, maar wel de sociale zekerheid 
in gevaar gebracht.

Loesja Klimczak
53 jaar
Therapeute;
13e plaats effectieven 
op de Vlaamse 
Parlementslijst van 

PVDA+ te Limburg.

“We moeten stoppen met pleistertjes 
plakken. De crisis echt aanpakken betekent 
de gewone mensen beschermen en de 
kapitaalkrachtigen en hun mooipraters 
verantwoordelijk stellen.”

• De cadeaus aan de bedrijven moeten 
worden afgeschaft.
• Geen afbouw van de 
werkloosheidsuitkering in de tijd (de 
zogenaamde ‘degressiviteit’). Zet de 
jacht op werklozen stop, het is niet de 
schuld van de werklozen dat zij geen 
werk vinden. 
• Individualisering van het recht 
op een vervangingsinkomen, door 
de afschaffing van de statuten van 
alleenstaande en samenwonende. 
• De diverse pensioenmaatregelen 
moeten worden teruggeschroefd en het 
brugpensioen vanaf 55 jaar opnieuw 
worden ingevoerd. 
• Geen splitsing van de sociale 
zekerheid en de arbeidsregels op 
communautaire grondslag.
• De familiale uitkeringen moeten 
opnieuw federaal worden. 
• De sociale zekerheid is het uitgesteld 
loon van de werkende klasse. De 
vakbonden moeten instaan voor het 
beheer ervan.

De samenleving barst  van de 
problemen. We beleven een heuse crisis 
van het systeem. Het kapitalisme kan 
niet zorgen voor vaste banen, kan 
geen stabiel inkomen garanderen, 
heeft geen antwoord op de klimaat- 
wijziging en weet zich geen blijf met de 
sociale noden van miljoenen.

Wat  i s  he t  antwoord  van de 
machthebbers? Besparen! Niet bij de 
schuldigen aan de crisis. 

Wel bij de slachtoffers. Zo eisen de 
rechtse partijen N-VA en OpenVLD “een 
schoktherapie”, met lastenverlagingen 
voor de patroons, belastingvoordelen voor 
de rijken en afbouw van de verworven 
rechten van de werkende bevolking. 

D e  c e n t r u m p a r t i j e n  C D & V, 
SP.a en Groen willen de belastingen 
voor de ondernemers doen dalen. 
Lastenverlagingen ten koste van de sociale 
zekerheid zijn voor hen “onvermijdelijk”. 
Werklozen, zieken, gepensioneerden en 
werkende mensen zullen ook de rekening 
betalen. Boven alles bezweren zij de 
werkende bevolking dat het “zonder hen 
nog veel erger zou zijn”. 

Ondanks de regeringsdeelnames van 
SP.a, CD&V en Groen bleef de werkloosheid 
verder stijgen, werd de jacht op werklozen 
mee door hen geopend, de index uitgehold, 
de pensioenleeftijd  opgetrokken en de 
lonen geblokkeerd. De wachtlijsten 
voor een sociale woning, een plaats 
in het onderwijs, in de zorg en in de 
kinderopvang worden steeds langer. 

Ondanks hun regeringsdeelname 
werd de belastingjackpost van de notionele 
intrestaftrek voor grote bedrijven ingevoerd 
en werd al vier keer een fiscale amnestie 
gegeven aan belastingontduikers. Het 
ambtenarenstatuut werd ondermijnd. 
Kortom: door hun politiek van“het 
minste kwaad” gaat het voor de werkende 
bevolking van kwaad naar erger!

Al deze partijen onderschrijven 
het  Europees  begrot ingspact , een 
besparingsautomatisme, dat begrotingen 
afhankelijk maakt van de goedkeuring 
van een Europese Commissie. Een 
Commissie die door niemand verkozen 

werd. Een Commissie die haar dictatuur 
uitoefent met behulp van boetes en 
banbliksems. Met dit begrotingspact 
worden verkiezingen eigenlijk overbodig!

De klimaatverandering, het grootste 
probleem van onze tijd, wordt door 
geen enkele van deze partijen ernstig 
aangepakt. Allemaal wijzen ze naar de 
verantwoordelijkheid van het individu, 
voorbijgaand aan de werkelijke reden 
voor de klimaatverandering: de jacht op 
steeds meer winst.

De knieval van de machtspartij-en 
voor de belangen van het kapitaal blijkt 
ook uit hun kieslijsten. Nooit eerder 
stonden er zo weinig gewone, werkende 
mensen op hun lijsten. Tienduizenden 
vakbondsmilitanten verdedigen dag in dag 
uit de belangen van hun collega’s op de 
werkvloer. In de parlementen is hun stem 

ongewenst. De vakbonden hebben vandaag 
geen enkel politiek verlengstuk meer. 
Hierdoor wordt het verzet van miljoen- 
en ook in de media weggemoffeld onder de 
consensus over de besparingslogica. 

Geen wonder dat deze politiek de grote 
meerderheid van de werkende bevolking – 
mannen en vrouwen, jongeren en ouderen 
– angst bezorgt voor hun toekomst. De 
mensen in de wachtrijen voor onderwijs, 
huisvesting, zorg, kinderopvang en werk 
verdienen dan ook een steun in de rug.

Dat kan door mensen te verkiezen die 
de belangen van de werkende bevolking 
compromisloos kunnen verdedigen. Door 
PVDA+ over de kiesdrempel te krijgen kan 
dit lukken. 

De SAP (Socialistische Arbeiders-
partij) wil hiertoe het hare bijdragen. Wij 
willen de belangen van de ganse werkende 
bevolking helpen verdedigen. Daarom zijn 
wij kandidaat op de lijsten van PVDA+. 

Wij vragen u om op 25 mei een 
voorkeurstem uit te brengen voor de 
kandidaten van de SAP op de lijsten van 
PVDA+. Een goed resultaat voor deze  
kandidaten versterkt een klare radicaal 
sociale, feministische, antikapitalistische 
en ecosocialistische stem. 

Een goed resultaat voor SAP op 
PVDA+ versterkt ook de roep naar eenheid 
van de linkerzijde.

Stem SAP op pvda+

Onze levens zijn 
meer waard dan hun 
winsten! 

Elf hefbomen voor een 
ecosocialistisch alternatief 
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Onze levens zijn meer 
waard dan hun winsten!
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• Voor een voldoende gefinancierd 
nationaal actieplan voor het bestrijden 
van seksueel, fysiek en psychisch 
geweld. Aanpak van stereotypering en 
discriminatie van vrouwen, homo’s, 
lesbiennes en transgender personen.
• Voor een consequent prostitutiebeleid 
na een breed maatschappelijk debat en 
vorming.
• Solidariteit met en zelforganisatie 
van vrouwen wereldwijd.
• Aanpak seksisme in de media en 
reclame, zelfregulering werkt niet.
• Systematische doorlichting en 
bewustmaking rond seksisme in 
scholen, bedrijven, ziekenhuizen, enz..
• Alle andere sociale en democratische 
hefbomen die in deze folder worden 
verdedigd zijn essentieel om te komen 
tot gelijke rechten voor vrouwen. Als 
socialistische feministes staan we dan 
ook voor allemaal!

Evie Embrechts
35 jaar
Onafhankelijke 
kandidate voor de SAP; 
feministe actief in 
FEL (Feministisch en 

Links); 4e plaats effectieven op de Vlaamse 
Parlementslijst van PVDA+ te Oost-
Vlaanderen.

“Geweld en intimidatie tegen vrouwen 
schreeuwen om actie. Elke dag gaan 
vrouwen er onderdoor en daar moet een 
einde aan komen. Zolang er zoveel leed 
in de wereld is, moeten we stoppen met 
abstracte debatten en carriérisme. Het is 
tijd voor actie!”

7. Onze vrijheden zijn meer 
waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat migranten 
wel belastingen moeten betalen, maar 
tegelijk geen volwaardig stemrecht hebben. 
Het is onaanvaardbaar dat asielzoekers en 
mensen zonder papieren steeds brutaler 
uitgewezen en gedeporteerd worden.

Alexandra Ooms
23 jaar
Studente Taal 
en Letterkunde;  
5e plaats effectieven 
op de Vlaamse 

Parlementslijst van PVDA+  
te Vlaams-Brabant.

“We moeten kiezen voor een samenleving 
zonder discriminatie, waarin mensen 
werkelijk als gelijken worden beschouwd.” 

• Sluiting van de gesloten centra voor 
asielzoekers.
• Garandeer de vrijheid van beweging 
en bestaan voor iedereen door de 
regularisatie van alle mensen zonder 
papieren. 
• Stemrecht en het recht zich 
verkiesbaar te stellen op alle niveaus 
voor al wie hier woont.

8. Ons leefmilieu is meer waard 
dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat er geen 
structurele maatregelen worden genomen 
tegen de opwarming van de aarde, terwijl 
er tegelijk tienduizenden woningen en 
gebouwen zijn met onvoldoende isolatie 
(waarbij het verhelpen daarvan ook tien-
duizenden nuttige banen kan opleveren). 
Het is onaanvaardbaar dat de regeringen 
zich tevreden stellen met ondoeltreffende 
maatregelen waar alleen de rijken beter 
van worden en die de energiekosten alleen 
maar opschroeven, terwijl hernieuwbare 
energiebronnen de mensheid gratis en 
veilige energie kunnen leveren.

Bruno De Wit
51 jaar
Verpleegkundige en 
vakbondsmilitant 
bij BBTK; 31e plaats 
effectieven op de 

Vlaamse Parlementslijst van PVDA+ te 
Antwerpen. 

“De klimaatcrisis bedreigt de toekomst 
van de gehele mensheid. Goedbedoelde 
individuele inspanningen zullen daar 
weinig aan verhelpen. Het is tijd voor 
ingrijpende, radicale maatregelen. Want 
ons leven staat op het spel.” 

• Grootschalige investeringen in een 
netwerk van gratis, doelmatig en 
kwaliteitsvol openbaar vervoer. 
• Een openbaar bedrijf voor de isolatie 
en renovatie van woningen, onder 
controle van buurtcomité’s.
• Kernenergie moet worden stopgezet. 
De werknemers van die sector moeten 
kansen krijgen tot omscholing. 
• Nationalisatie van de energiesector, 
zonder schadeloosstelling, zodat we 
snel en goedkoop de overgang kunnen 
organiseren naar 100% hernieuwbare 
energiebronnen.

4. Onze openbare diensten zijn 
meer waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de open-
bare diensten voor gebruikers steeds duurder 
worden, terwijl hun dienstverlening 
steeds wordt afgebouwd. Zoals het ook 
onaanvaardbaar is dat liberaliseringen 
en overname van methoden uit de 
privésector de ongelijkheden vergroten 
en de levenskwaliteit van miljoenen doet 
achteruitgaan.

Neal Michiels
24 jaar
Student geschiedenis; 
7e plaats opvolgers op 
de federale Kamerlijst 
van PTB-PVDA-GO!  

te Brussel. 

“Het onderwijs moet gedemocratiseerd 
worden, te beginnen met kleinere klassen. 
We moeten de kapitalisten op pensioen 
sturen, zodat we ons lot in eigen handen 
kunnen nemen.”

• Onderwijs van kleuterschool tot 
universiteit werkelijk gratis.
• Herfinanciering van het onderwijs tot 
8% van het Bruto Nationaal Product. 
• De basisbehoefte aan waterverbruik 
(15m³ per persoon per jaar) gratis, 
wat daarboven verbruikt wordt, 
moet onderworpen worden aan een 
progressief tarief. 
• De Post, Belgacom en andere 
geprivatiseerde bedrijven moeten 
opnieuw openbare bedrijven worden, 
onder controle van personeel en 
gebruikers. 
• Nationalisatie van de  
farmaceutische sector.

5. Een dak voor iedereen is meer 
waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de 20% 
meest armen geen middelen hebben 
om een woning te verkrijgen, zoals het 
onaanvaardbaar is dat het aantal daklozen 
en mensen die uit hun woning verdreven 
werden hand over hand toeneemt.

Hamel Puissant
48 jaar
Vormingswerker en 
vakbondsmilitant 
bij BBTK; 8e plaats 
effecctieven op de 

federale Kamerlijst van PTB-PVDA-GO!  
te Brussel.

”We moeten ons verzetten tegen alle 
vormen van uitsluiting en discriminatie. 
Want België is een van de meest 
discriminerende landen ter wereld. Daar 
moet een einde aan komen.”

• Een verbod op gedwongen 
uithuiszettingen. 
• Effectieve toepassing van de 
wetgevingen op de opeising van 
leegstaande panden.
• Bevriezing van de huurprijzen. 
Naar een wettelijk stelsel voor 
huurprijsbepaling.
• Drastische verhoging van het 
aantal sociale woningen met 200.000 
eenheden, waarvan minstens 50.000  
in Brussel.

6. Gelijke rechten zijn meer 
waard dan hun winsten

Het is  onaanvaardbaar dat de 
discriminatie van de vrouwen toeneemt 
door verlaging van de lonen, uitbreiding 
van deeltijds werk, uitsluitingen uit de 
werkloosheid, maar ook door toenemend 
familiaal geweld en de feitelijke afbouw 
van de kinderopvang.

Ida Dequeecker
71 jaar
Onafhankelijke 
kandidate voor de 
SAP; feministe actief 
in BOEH! (Baas Over 

Eigen Hoofd!); 17e plaats effectieven op de 
Vlaamse Parlementslijst van PVDA+  
te Antwerpen. 

“Geen feminisme zonder socialisme, geen 
socialisme zonder feminisme” betekent 
samen opkomen voor de vrijheid en 
gelijkheid van alle vrouwen. Bijvoorbeeld 
ook voor het recht van moslima’s om 
altijd en overal de hoofddoek te dragen. 
Feministische socialistes willen een 
radicaal andere wereld: gelijkheid van 
vrouwen betekent gelijkheid van alle 
mensen. De strijd daarvoor begint met een 
autonome feministische strijd.”

• Radicale werktijdverkorting met 
behoud van loon voor iedereen als 
belangrijke stap naar gelijkheid.
• Abortus en voorbehoedsmiddelen vrij 
en gratis beschikbaar. 
• Geen uitsluiting van moslimvrouwen 
die kiezen voor het dragen van een 
hoofddoek. 
• Collectieve en zelfbeheerde sociale 
voorzieningen in de eigen buurt voor 
kinderopvang, ouderenzorg, enz., 
betaald met publieke middelen.
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9. Rechtvaardige belastingen 
zijn meer waard dan hun 
winsten

Het is onaanvaardbaar dat de 
rijkdom, die in België wordt voortgebracht, 
zo ongelijk verdeeld is. Moest deze 
rijkdom eerlijk verdeeld worden, dan zou 
elke inwoner een jaarlijks beschikbaar 
inkomen kunnen hebben van 32.417 €.

Peter Veltmans
53 jaar
Vakbondsmilitant bij 
ACOD Financiën;
8e plaats opvolgers op 
de federale Kamerlijst 

van PVDA+ te Antwerpen.

“We moeten het geld halen waar het zit, 
door de belastingen rechtvaardig te maken. 
De staatsschuld is onrechtmatig en kan 
beter worden afgeschaft. De schuldigen 
aan de financiële crisis moeten voor de 
rechter gesleept worden.”

• Afschaffing van het bankgeheim. 
• Invoering van een vermogens-
kadaster en een echte 
vermogensbelasting.
• Afschaffing van de notionele 
intrestaftrek, omdat hij ons allemaal 
6,2 miljard euro kost en niks oplevert 
voor de samenleving. 
• Optrekking van de belasting op 
bedrijfswinsten met 60%. 
• Een Tobintaks op grote financiële 
transacties om de speculatie te stoppen. 
• Een doorlichting (audit) van 
de overheidsschuld, zodat de 
onrechtmatigheid ervan kan 
worden vastgesteld. Opheffing 
van onrechtmatige schulden. In 
afwachting van de doorlichting 
moeten de betalingen aan intresten en 
kapitaal worden stopgezet.

10. Onze middelen zijn meer 
waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat de 2.000 
miljard schulden van de Europese banken 
moeten betaald worden door de gewone 
mensen. Het is onaanvaardbaar dat er  
miljarden op bank en spaarrekeningen 
staan, terwijl er nauwelijks geïnvesteerd 
w o r d t .  K r e d i e t e n  z i j n  n o c h t a n s 
engagementen voor de toekomst. Het is 
ondemocratisch dat die engagementen 
enkel bepaald worden op basis van de 
jacht op winst van 1% van de bevolking. 
De toekomst van de gemeenschap komt 
ook toe aan de gemeenschap.

Els Goeman
45 jaar
Vakbondsmilitante bij 
ACOD Parastatalen;
21e plaats effectieven 
op de federale 

Kamerlijst van PVDA+ te Antwerpen.

“Er is te weinig democratie. GAS-boetes 
beperken de vrijheid van meningsuiting. 
Met de uitslag van referendums wordt geen 
rekening gehouden. Denk maar aan het 
BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding 
te Antwerpen. Dat is niet alleen dom. 
Het brengt ook de gezondheid van de 
bevolking in het gedrang en is daardoor 
misdadig.”

• Verbod op speculatieve fondsen. 
• Uitbouw van een publieke 
bank komen onder controle 
van de gemeenschap door de 
nationalisatie van de bank- en 
verzekeringsinstellingen zonder 
schadeloosstelling (behalve voor de 
kleine aandeelhouders).
• Democratische medezeggenschap 
van de bevolking bij grootschalige 
investeringsprojecten, zoals 
bijvoorbeeld het BAM-tracé te 
Antwerpen. De mening van de 
bevolking mag niet zomaar opzij 
geschoven worden om ons dure en 
ongezonde projecten door de strot  
te rammen.

11. Echte democratie is meer 
waard dan hun winsten

Het is onaanvaardbaar dat begroting-
en moeten worden voorgelegd aan een 
niet-verkozen Europese Commissie. Het is 
onaanvaardbaar dat 80% van de wetten 
die aangenomen worden door de Europese 
lidstaten en de regio’s afkomstig zijn van 
niet-gekozen instellingen van de Europese 
Unie. Het politiek systeem van deze Unie is 
alleen in naam democratisch.

Thomas Weyts
43 jaar; woordvoerder 
SAP; 9e plaats effectieven 
op de Europese lijst 
van PVDA+ (Vlaamse 
kieskring). 

“Deze Europese Unie is een echte 
oorlogsmachine die de afbraak van de 
sociale en democratische rechten van de 
gewone man en vrouw organiseert. De 
SAP komt dan ook op voor een radicale 
breuk met deze Europese Unie. Wij willen 
een ander Europa. Een gastvrij, sociaal 
en solidair Europa. Een ecosocialistisch 
Europa.”

• Afschaffing van de monarchie en 
invoering van een democratische 
federale republiek
• Permanente afzetbaarheid van 
verkozenen op alle niveaus.
• Verbod op cumuls. Het aantal 
opeenvolgende mandaten dient beperkt 
te worden tot twee. 
• Het loon van verkozenen mag 
niet hoger zijn dan het gemiddelde 
arbeidsloon van 3.200 € bruto per 
maand. 
• Afschaffing van repressieve 
wetten (zoals de GAS-boetes, de 
beperkingen van het recht op 
betogen, antiterrorisme-wetten, enz.). 
Nultolerantie voor politiegeweld.
• Opschorting van alle Europese 
verdragen. 
• Verkiezing van een Europese 
grondwetgevende vergadering, die 
de weg opent naar een radicaal 
democratisch, sociaal, ecologisch, 
vredelievend en solidair Europa. 
• België uit de internationale 
structuren van het kapitaal 
(Internationaal Monetair 
Fonds, Wereldbank en Wereld 
Handelsorganisatie). 
• Voor een vreedzaam beleid: België uit 
de NATO, de NATO uit België! 
• Neen aan het vrijhandelsverdrag 
tussen Europa en de VS.

Stem sap op pvda+

SAP OP PVDA+ EUROPEES PARLEMENT – VLAAMSE KIESKRING
Thomas Weyts  9e plaats effectieven

SAP OP PVDA+ PROVINCIE ANTWERPEN

FEDERALE KAMERLIJST
Els Goeman  21e plaats effectieven
Peter Veltmans  8e plaats opvolgers

VLAAMSE PARLEMENTSLIJST
Ida Dequeecker  17e plaats effectieven
Bruno De Wit  31e plaats effectieven

SAP OP PVDA+ PROVINCIE LIMBURG

VLAAMSE PARLEMENTSLIJST
Loesja Klimczak  13e plaats effectieven

SAP OP PVDA+ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

FEDERALE KAMERLIJST
Raoul Flies  11e plaats effectieven

VLAAMSE PARLEMENTSLIJST
Evie Embrechts  4e plaats effectieven

SAP OP PVDA+ PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

FEDERALE KAMERLIJST
Jean-Claude Van Nieuwenhuyze  3e plaats opvolgers

VLAAMSE PARLEMENTSLIJST
Alexandra Ooms  5e plaats effectieven

SAP OP PTB-PVDA-GO! BRUSSEL

FEDERALE KAMERLIJST
Hamel Puissant  8e plaats effectieven
Neal Michiels  7e plaats opvolgers
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Dit systeem vernietigt onze levens-
kwaliteit. Het investeert massaal in lage 
loonlanden als China en India, omdat 
het daar maximale winsten kan behalen. 
Het organiseert de concurrentie tussen 
werkende mensen uit de hele wereld. Het 
wil onze sociale verworvenheden terug 
katapulteren naar de 19e eeuw.

Dit systeem vernietigt onze planeet, 
door steeds meer te produceren aan een 
steeds lagere kost.  Dit zorgt ervoor dat de 
temperatuur van de aarde tegen het einde 
van deze eeuw met 4 tot 6 graden riskeert 
te stijgen, wat de zeespiegel van de oceanen 
met verschillende meters zal verhogen

Onze levens en onze planeet zijn meer 
waard dan hun winsten. We hebben een 
andere samenleving nodig, die tegemoet 
komt aan de sociale en ecologische noden 
van de mensheid en de planeet, een einde 
stelt aan de onderdrukking van de vrouwen, 
aan uitbuiting van de derde wereld.

De SAP komt op voor een ecosocialist-
ische samenleving. Het ecosocialisme 
betekent het democratisch beslissen over 
de sociale noden, met respect voor de 
draagkracht van de aarde. 

Het ecosocialisme is een plan voor 
een ecologische transitie die alle middel-
en en kennis mobiliseert en de arbeid 
herverdeelt om de sociale en ecologische 
catastrofe die ons bedreigt te verhinderen.

Het ecosocialisme betekent een inter-
nationalistisch en revolutionair project om 
de werkloosheid, de armoede en de oorlog 
uit de wereld te helpen door samen zorg 
te dragen voor elkeen en onze planeet. Het 
ecosocialisme is een samenleving waar de 
natuurlijke hulpbronnen een gezamenlijk 
bezit van de mensheid worden, die door 
de gemeenschap democratisch worden 
beheerd–als een goed huisvader en huis-
moeder–om zo ook onze kinderen een 
toekomst te geven.

De SAP maakt deel uit van de 
4e Internationale, een internationale 
samenwerking van antikapitalistische 
en ecosocialistische organisaties. Wij 
steunen elk verzet van de onderdrukten 
en uitgebuitenen, bij ons en in de rest 
van de wereld.

Wil je meewerken of meer info?
SAP (Socialistische Arbeiderspartij)
Plantinstraat 20 
1070 Brussel
0496 20 76 37
info@sap-rood.org

Steun ons financieel
De SAP heeft geen rijke sponsors en 

krijgt ook geen overheidsdotaties. Alle 
giften zijn dan ook welkom, kleine en 
grote. Storten kan op de rekening INCA: 

BBAN: 001-6628401-79
IBAN: BE58 0016 6284 0179
BIC: GEBABEBB 

Wat we vandaag 
meemaken, is niet zomaar 
een crisis. Een crisis is 
een moment. Wat we 
vandaag meemaken duurt 
al meer dan dertig jaar, en 
het einde van de tunnel is 
nog lang niet in zicht. We 
beleven de impasse van 
een system gebaseerd 
op de jacht op winst, de 
honger naar steeds meer, 
het kapitalisme.

Onze Aarde is meer waard dan hun winsten
Ons ecosocialistisch alternatief

www.sap-rood.org


