Werknemers uit de privé en de openbare sector, met en zonder job, met en
zonder papieren, jongeren en gepensioneerden, uit Vlaanderen, Wallonië en
Brussel, gesyndiceerd of niet...
Weiger allemaal samen het nep-overleg dat ons enkel verdeelt. We
laten ons niet langer als schapen naar de slachtbank leiden!

We hadden onze acties nooit mogen stilleggen na de grote staking van 15
december. Er valt momenteel niets te onderhandelen met een regering die
ons enkel een antisociaal afbraakbeleid wil opleggen, die niks doet voor ons
milieu, die de vrouwen, de jongeren en de mensen van migrante origine
zoals steeds extra hard doet bloeden. Een rechtse regering die inspeelt op
angstgevoelens, islamofobie en sexisme, die een repressieve staat instelt
waarbij onze democratische rechten in gevaar komen. Een rechtse regering
die onze levens in gevaar brengt door kost wat kost kernenergie te willen
redden, met versleten kerncentrales die dag na dag meer problemen vertonen.
Samen voor een echt links alternatief tegen deze regering van de
rijken en het patronaat!

* Intrekking van de indexsprong * Stop de jacht op werklozen * Neen aan
de verhoging van de pensienleeftijd en de aanvallen op het vervroegd
pensioen * Investeringen in goede en betaalbare openbare diensten * Een
vermogensbelasting op de grote fortuinen * Arbeidsduurvermindering zonder
loonverlies om iedereen aan een menswaardige baan te helpen
Steun aan de strijd van de Griekse bevolking voor een andere
politiek, een ander Europa!

Neem de acties zelf mee in handen! In alle bedrijven, scholen en universiteiten
actiecomité’s * democratische militantenvergaderingen in alle vakbonden
waar de leden en militanten echt samen beslissingen kunnen nemen * Geen
akkoorden met de rechtse regeringen zonder dat de vakbondsleden er zich
democratisch over kunnen uitspreken
Doe mee met de SAP!

sap-rood.org
SAP, 20 Plantinstraat, 1070 Brussel
info@sap-rood.org
0496 20 76 37
design: Little Shiva
V.u. André Henry, 20 Plantinstraat, 1070 Brussel

