
De tijd dringt
Op minder dan 2 jaar tijd voerde 
de regering Michel-De Wever de 
ene aanval na de andere uit op 
de werkende bevolking. Massale 
besparingen in de openbare 
diensten en de gezondheidszorg, 
indexsprong, verlening van de 
pensioenleeftijd naar 67 jaar, 
verhoging van de BTW, het leger 
in de straten en om de staking 
van de gevangenisbewakers te 
breken en veel meer.                                             
Deze zomer wil de rechtse 
regering nog eens 3 miljard 
extra besparingen doorduwen. 
In de herfst wil ze de Wet Peeters 
stemmen. Een wet die aan de 
werknemers in de privé een 
ultra-flexibiliteit wil opleggen, 
door de annualisering van de 
arbeidsduur, de interimjobs voor 
het leven en de mogelijkheid van 
zero urencontracten. We moeten 
dan ook meer dan ooit allemaal 
samen gaan voor het afblokken 
van de rechtse politiek en de val 
van deze antisociale regering.

Het overleg is dood. 
Michel buiten!
Wat we meemaakten sinds onze 
grote stakingen van 2014 en 
de recentste uitspraken van 
Michel en zijn ministers maken 
duidelijk dat deze regering lak 
heeft aan overleg. Er valt met 

hen niks te overleggen. Gaan 
voor het aanpassen van punten 
en komma's in wetten die enkel 
gericht zijn op de afbraak van al 

onze sociale verworvenheden  
is zinloos. 
De rechtse coalitie is in vrije 
val in de peilingen. Laat ons 
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deze regering in het zand doen 
bijten! In Wallonië trokken 
alvast de CNE (Franstalige 
christelijke bedienden) en 
de ACOD deze conclusie. De 
rest van de vakbeweging volgt 
best! Enkel zo kunnen we de 
krachtsverhoudingen terug keren 
in het voordeel van de 99% van  
de bevolking. 

Enkel doorheen dit gevecht 
kunnen we een politiek 
alternatief tot stand brengen 
dat even sociaal is als de rechtse 
regeringen antisociaal zijn. De 
vakbonden kunnen bijdragen 
aan de totstandkoming van 
een nieuwe politieke beweging 
die iedereen samen brengt die 
hiervoor dag na dag opkomt. De 
SAP wil hieraan bijdragen, samen 
met strijdbare vakbondsmensen, 
de PVDA en al wie nog mee  
wil werken.

Ons lot in eigen 
handen nemen
De actieplannen van de 
vakbondsleidingen geven heel 
wat goede aanzetten maar 
zijn onvoldoende om een zo 
vastberaden tegenstander in 
het zand te doen bijten. De 
gevangenisbewakers en de 
spoorwegmensen zijn recent 
in actie gekomen tegen de 
provocaties en onhoudbare 
toestanden. Hun voorbeeld 
verdient navolging. Overal 
algemene vergaderingen 
op de werkvloer, maar ook 
interprofessionele bijeenkomsten, 
zelfs over de grenzen van de 
vakbonden heen. 

Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront blijft erg 
belangrijk. De CNE en de CSC 
Enseignement (Franstalige 
onderwijscentrale ACV) geven 
alvast het voordeel door mee te 
doen met de staking van 24 juni. 
Maar het gemeenschappelijk 
front wordt ook opgebouwd 
doorheen gemeenschappelijke 
initiatieven op alle niveaus van 

de vakbeweging, van onder tot 
boven. Willen we van het vervolg 
van het actieplan met een nieuwe 
massabetoging in september en 
een gezamenlijke 24-urenstaking 
in oktober een succes maken, 
mogen we niet passief wachten 
tot september. Laat ons nu al 
samen initiatieven nemen waar 
we kunnen.

Voor een sociaal 
noodprogramma
Het kapitalisme zit in een zeer 
diepe crisis. Het besparingsbeleid 
en het geweld dat het met zich 
meebrengt kan enkel worden 
gestopt als we helemaal de 
boeg durven omgooien. Meer 
dan ooit hebben we dan ook 
behoefte aan een radicaal 
sociaal en antikapitalistisch 
noodprogramma:
l Intrekking van alle antisociale 
besparingsmaatregelen, ook 
degene die door vorige regeringen 
genomen werden. Stop de jacht 
op werklozen en zieken.
l Een echte vermogensbelasting 
en harde aanpak fiscale fraude en 
ontwijking.
l Met zijn allen minder 
werken om iedereen een baan 
te geven: 32-urenweek zonder 
loonverlies en met bijkomende 
aanwervingen
l Investeringen in onderwijs, 
openbaar vervoer, hernieuwbare 
energie, niet in bommenwerpers. 
Sluiting van de kerncentrales, 
afschaffing van het leger.
l Individualisering van sociale 
rechten, stop discriminatie van en 

geweld tegen vrouwen, holebi's 
en transseksuelen.
l Meer democratie, niet 
minder: leger van de straat, stop 
beperkingen op het recht om te 
betogen en actievoeren. Stop de 
aanvallen op het stakingsrecht. 
l Neen aan Fort Europa. 
Asielrecht en een toekomst voor 
alle vluchtelingen.
l Neen aan de EU van het 
kapitaal, voor een gastvrij, 
democratisch en sociaal Europa.

NAAR EEN ECHTE 
ALGEMENE 
STAKING
Laat ons gaan voor een 
echte algemene staking. Een 
algemene staking is meer dan 
een nationale 24-urenstaking. 
Het is een beweging die voor de 
overwinning durft gaan. Een 
beweging waarin verschillende 
sectoren aan een ander tempo 
in actie komen, waarin de ene 
sector de andere meetrekt, 
waarin nieuwe krachten zich 
voor het eerst in de strijd gooien, 
en voor een verse adem zorgen. 
Zulke beweging vereist zo breed 
mogelijke en actieve deelname 
van zoveel mogelijk leden en 
militanten van de vakbonden, 
en daarbuiten. Ze heeft ook nood 
aan zoveel mogelijk democratie 
zodat iedereen zelf over de 
actieplannen, eisenplatformen 
en de aanpak kan beslissen. Onze 
Franse buren geven alvast een 
goed voorbeeld! n
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VERSTERK HET SOCIAAL VERZET, 
           DOE MEE MET DE SAP!
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