
Naar een hete herfst : voor een strijdbaar syndicalisme !

STOP DE ONDERLINGE VERDEELDHEID !
VOOR EEN HETE HERFST !

WEG MET DE AFBRAAKPOLITIEK !
VOOR OFFENSIEVE ORDEWOORDEN !

De rechtse regeringen doen er alles aan om de 
werkende mensen tegen elkaar op te zetten: ABVV 
tegenover ACV en ACLVB; de privésector tegenover 
de openbare diensten; Vlamingen tegenover Walen; 
Belgen tegenover migranten; mannen tegenover 
vrouwen. Eén voor één worden we aangepakt. Eén 
voor één ondergaan we allemaal dezelfde nefaste 
afbraakpolitiek :

● De arbeidsvoorwaarden worden overal 
aangescherpt.

● De sociale zekerheid wordt voor iedereen 
ondergraven en afgebouwd.

● De pensioenvoorwaarden verslechteren voor 
allen.

● De lonen blijven voor iedereen geblokkeerd.
● De facturen voor energie en andere 

basisbehoeften stijgen voor ons allemaal.

De ontevredenheid van de werkende bevolking 
hierover is zo goed als algemeen. Iedereen is ook 
bereid zich te verzetten. De zogenaamde ‘gelatenheid’
van ‘de Vlamingen’ of van ‘de ambtenaren’ blijkt niet 
meer dan een fabeltje. Kijk maar naar het succes van 
de recente stakingen bij de Vlaamse overheid.

Toch zien we steeds opnieuw dat de strijd wordt 
gevoerd in verspreide slagorde. Zo komen er :

● Acties in de Franstalige non-profit.
● Een betoging op 28 september bij de federale 

overheid. 

● Een 24-urenstaking (helaas alweer 
‘opgeschort’) bij de Vlaamse overheid.

● Provinciale acties (vooral betogingen) 
tegen de federale pensioenplannen op 2 
oktober.

We moeten weg uit deze versnippering ! We 
moeten gaan naar een veralgemening van het 
sociaal verzet! Daartoe dienen we af te stappen 
van de tot mislukking leidende overlegstrategie 
van de vakbondsleiders. We moeten de draad weer
oppikken waar hij eind 2014 bleef liggen: door 
opnieuw in te zetten op een veralgemeend 
actieplan dat uitloopt op een algemene staking 
met als doel de val van de rechtse regeringen.

Daartoe hebben we offensieve eisen nodig :
● Voor het terugdraaien van alle reeds 

doorgevoerde soberheidsmaatregelen! 
● Voor een drastische 

arbeidsduurverkorting, zonder loonverlies 
en met compenserende aanwervingen!

● Voor de herfinanciering van openbare 
diensten en sociale zekerheid!

● Voor een draconische en progressieve 
crisisbelasting op de 10% rijkste inwoners 
van België!

DOE MEE MET SAP – ANTIKAPITALISTEN!

sap-rood.org

info@sap-rood.org


