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Het kapitalisme maakt alles kapot!

De kapitalistische globalisering ging zorgen
voor vrijheid, democratie en vooruitgang. In
vele landen (ook in Europa) gaan vrijheid, de
mocratie en vrijheid er echter op achteruit.

Mensen worden tegen elkaar opgezet in een
jacht op zondebokken. Vrouwen worden seksis
tisch behandeld en blijven er slechter aan toe
inzake lonen en uitkeringen. Structureel racis
me blijft welig tieren, zowel inzake huisvesting
als op de arbeidsmarkt.

Waarschuwingen over het klimaat of over kern
energie worden weggewuifd, onderschat of ge
negeerd. Wie via migratie de vooruitgang elders
zoekt, wordt weggezet als profiteur, gelukzoe
ker of als bedreiging voor ‘onze’ normen en
waarden.

Terwijl failliete banken werden gered met ge
meenschapsgeld, moet diezelfde gemeenschap
besparen op sociale uitkeringen en openbare
dienstverlening. Terwijl aandeelhouders steeds
rijker worden, worden rechtmatige looneisen
afgeblokt. Terwijl belastingen voor de rijken
dalen, worden facturen voor de gewone mensen
verhoogd.

Van vele beloften kwam niks in huis: het begro
tingstekort en de overheidsschuld blijven to
renhoog, de armoede is toegenomen en vele
jobs zijn ondermaats: tijdelijk, onzeker, onder
betaald.

Door cadeaus aan het patronaat kampt de so
ciale zekerheid met dalende inkomsten. De
werking van de overheid is verslechterd, min
der personeel zorgt voor minder dienstverle
ning. België geeft miljarden uit voor bommen
werpers, maar niet voor wie er nood aan heeft.
De motor achter deze rampspoed is de kapita
listische zucht naar winst. Daarom:

Kies voor een antikapitalist!

1. Een beter leven voor iedereen

• Verkort de arbeidsduur tot 30u per week, zon
der loonverlies en met compenserende aanwer
vingen • Volwaardig werk, met gelijk loon voor
gelijk werk • Weg met de loonnorm: substanti
ele verhoging van alle lonen en uitkeringen •
Minimumloon van 14 € bruto per uur (2.300 €
bruto per maand) • Pensioen van minimaal
1.500 € netto per maand • Schrap de verhoging
van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

2. Meer sociale zekerheid en betere
openbare diensten

• Weg met de verlaging van de patronale lasten
• Investeer in gezondheidszorg en onderwijs •
Herfinanciering van de openbare diensten •
Geen flex of interimwerk, volwaardige statuten
voor al het (overheids)personeel • Gratis onder
wijs, vervoer en gezondheidszorg. Gratis water
en elektriciteit voor de basisbehoeften.

3. Versterk de democratie

• Geen vingerafdruk op de identiteitskaart •

Geen onrechtmatige huiszoekingen • Niemand
is illegaal: papieren voor iedereen • Alle men
sen zijn vrij: stop stigmatisering en discrimina
tie • Alle culturen zijn gelijkwaardig: verboden
te verbieden! • Gelijke politieke en sociale rech
ten voor allen • Afzetbaarheid van verkozenen.

4. Red het klimaat

• Weg met nutteloze en schadelijke productie
(te beginnen met wapens) • Weg met het be
wust snel verslijtbaar maken van goederen •
Openbare bedrijven voor isolatie en renovatie
van gebouwen, zonder meerkost voor de bewo
ners • Gratis en degelijk openbaar vervoer •
Houdt fossiele brandstoffen in de bodem: ont
eigening en socialisering van de energiesector •
Sluit alle kerncentrales • Voor een planmatige,
snelle overgang naar 100% hernieuwbare ener
gie.

5. Voor een krachtig verzet

• Klimaatbetogers, asielzoekers, feministen,
vakbonden – één strijd, door een veralgemeend
antikapitalistisch actieplan • Meer linkse een
heid, samenwerking en debat • Geen coalities
met neoliberale prokapitalistische partijen.

6. Haal het geld waar het zit

• Herverdeling van de rijkdommen: Progressie
ve belasting op alle inkomsten. Volledige af
schaffing van het bankgeheim. Invoering van
een vermogenskadaster • Verlaag de BTW op
energie naar 6% als eerste stap naar de afschaf
fing van de BTW • Schrap nietlegitieme over
heidsschulden • Invoering van een progressie
ve, antikapitalistische crisisbelasting op de 10%
rijkste inwoners van België om de gevolgen van
de financiële crisis weg te vegen.


