Barbarij
Elke dag lijkt Europa meer op een echt Fort, waarin voor
mensenrechten, een menselijk onthaal van vluchtelingen
en democratische en sociale rechten voor iedereen, geen
plaats meer is. Elke dag weer sterven vluchtelingen, op
de vlucht voor oorlogen en vreselijke armoede die ook
door onze regeringen mee in stand worden gehouden, in
de Middellandse zee of aan de steeds meer
dichtgetimmerde grenzen van de Europese Unie.
De overeenkomst die de landen van de EU, waaronder
België, met het steeds autoritairder Turkse regime willen
afsluiten over het terugsturen van vluchtelingen naar
Turkije, is een nieuwe stap naar een steeds barbaarser
regime. Open de grenzen, sluit de gesloten centra, stop de
uitwijzingen!

intrestaftrek of een harde aanpak van belastingfraude kan
voor rechts en het patronaat geen sprake zijn.

Solidariteit
Om dit rechtse beleid te stoppen, volstaan goede
tussenkomsten van linkse parlementsleden niet.
We moeten, allemaal samen, opnieuw gaan voor een echt
actieplan om deze rechtse regeringen weg te staken en
voor echte maatschappelijke verandering te gaan.
Laat mee je stem horen in de vakbonden, sociale
bewegingen en Hart boven Hard. Net zoals in Frankrijk
de jongeren en de vakbonden terug in actie komen,
moeten we ook hier naar nieuwe massabetogingen en een
algemene staking, in combinatie met een brede
informatiecampagne over de politiek van rechts en EU.

Meer democratie, niet minder

Een antikapitalistisch
alternatief

Maanden na de aanslagen in
Parijs blijven het leger en de
politie zichtbaar aanwezig in
onze straten. Democratische
rechten en vrijheden worden
steeds
meer
beknot.
De
vakbonden en het stakingsrecht
liggen onder vuur.

Deze barbarij komt niet uit
te lucht vallen, maar is het
gevolg van de diepe,
alomvattende economische
en ecologische crisis van
het kapitalisme.

Genoeg bespaard op onze kap
Alsof de gewone mensen nog
niet hard genoeg geraakt werden door allerlei
besparingen en belastingverhogingen, door de
indexsprong en de loonnorm, ziet het er nu naar uit dat
deze regering nog eens verschillende miljarden wil
bezuinigen op onze kap.
Openbaar vervoer, energie, water, gezondheidszorg, alles
werd duurder, terwijl de kwaliteit van heel wat diensten
er zichtbaar op achteruit gaat. Van een echt
klimaatbeleid, investeringen in het onderwijs en de
creatie van volwaardige banen voor iedereen, is niets te
merken.

Om daaraan een einde te
maken, moeten we gaan
voor een antikapitalistisch,
feministisch,
radicaal
democratisch en ecosocialistisch alternatief.
De SAP (Socialistische Arbeiderspartij) komt hiervoor
dag na dag op. Zin om mee te doen?

Vraag meer informatie:
Email: info@sap-rood.org
Tel: 0496 20 76 37
WWW.SAP-ROOD.ORG

Haal het geld waar het zit
Intussen is er wel ruimschoots geld voor onveilige
kerncentrales,
politie
en
leger,
dat
nieuwe
bommenwerpers gaat krijgen. Grote vermogens en
bedrijven
worden
gespaard,
van
een
echte
vermogensbelasting, de afschaffing van de notionele
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