
KLIMAATVERZET TOT DE FINISH!
De klimaatkatastrofe en de aanslag op de biodiversiteit gaan onverbiddelijk door. Miljoenen jongeren 
(en minder jongeren) staken al maanden wereldwijd. De regeringen doen echter niets, of bijna niets. Fi-
guren zoals Trump en De Wever ontkennen gewoonweg de realiteit.  Anderen proberen enkel ons verzet
te recuperen in de hoop verkiezingen te winnen met gevlei en valse beloftes. 

Beide willen ons verhinderen verder te staken en actie te
voeren. Dit is onaanvaardbaar! We hebben het recht ons
te verzetten tegen de vernietiging van de wereld waarin
we leven. Niets of niemand kan ons dat verhinderen.

We leven in een absurd systeem dat beheerst wordt door
het geld en de jacht op winst.                                            
De politieke verantwoordelijken laten de winsten van de
multinationals voorgaan op de planeet en de mensen.
Hoe meer er geproduceerd wordt, hoe meer er winst kan
worden gemaakt, hoe meer er sociale ongelijkheid is en
vernietiging van de natuur. Om deze helse kringloop te
breken, hebben we een andere samenleving nodig. Het
kapitalistisch systeem moet vervangen worden door een
zelfbeheerde ecosocialistische samenleving. 

Ga mee voor ecosocialisme

Ecosocialisme betekent dat de bevolking zelf beslist over wat ze nodig heeft, hoe dat te produceren en 
in welke hoeveelheden. Deze beslissingen dienen democratisch genomen te worden, met respect voor 
de limieten van de natuur. Er moet minder geproduceerd worden, minder getransporteerd worden en 
meer gedeeld. Er is behoefte aan een sociaal en ecologisch noodplan dat de rijkdommen en de noodza-
kelijke arbeid herverdeelt onder iedereen om zorg te dragen voor mens en natuur. Dit is in het belang 
van iedereen. Het dient te gebeuren met respect voor de solidariteit tussen het Noorden en het Zuiden.

Van de regeringen valt niets te verwachten. Zij vertegenwoordigen ons niet. We mogen enkel vertrou-
wen op onze eigen strijd, ons eigen verzet. Dit zal van lange duur en soms moeilijk zijn. We moeten dit 
systeem blokkeren. Staken is ons beste actiemiddel. Na de oproep van Greta Thunberg hebben we al 
getoond dat we een kracht hebben. Heel wat werkende mensen kijken met sympathie naar de jonge-
renbeweging. Zij weten dat we ons verzetten tegen de vernietiging van onze toekomst op het altaar 
van de winst. We mogen nu ons verzet niet laten verslappen!

Voor een democratische beweging

Om onze beweging verder te zetten en vol te houden, moeten we ons democratisch organiseren.          
Laat ons het voorbeeld van de Zwitserse en Spaanse jongeren volgen. In elke school, elke universiteit, 
elke stad wordt daar in algemene vergaderingen een actiecomitee verkozen. Deze comitees kiezen dan
hun afgevaardigden voor een nationale coordinatie. Laat ons dit ook doen, laat ons ons aan de basis or-
ganiseren. Zulke democratische beweging zou een stevige hefboom zijn om de wereld te veranderen!

System change, not climate change!

De SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project), komt op voor een ecosocialistisch feministisch, 
antikapitalistisch en radicaal democratisch alternatief. Doe mee, word lid!   

                       

www.sap-rood.org
Facebook: @SAPAntikapitalisten

Contact: mail: info@sap-rood.org 
of tel: 0496 20 76 37. 
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