
Voor het eerst sinds lang heeft België een socialistische Eerste 
Minister. Maar waar we nog nooit een liberale Eerste Minister 
een socialistisch beleid hebben zien voeren, zitten we sinds 
heel wat jaren, overal in Europa, en nu dus ook in België, met 
socialistische Eerste Ministers die een liberaal beleid voeren.  

Op 23 december 2011, na een algemene staking van de open-
bare diensten, keurde de regering Di Rupo de hervorming 
van de eindeloopbaan goed. Een zware sociale achterui-
tgang, rechtstreeks geïnspireerd door de richtlijnen van de 
Europese Commissie. 

Op 30 januari 2012 was er de massale, geslaagde 24-uren-
staking in gemeenschappelijk front. Toch gaat de regering 
Di Rupo door op haar antisociaal elan. Meer dan ooit zijn de 
werklozen, en dan vooral de jongeren en vrouwen, de dupe.

't Is maar een begin…
We staan nog maar aan het begin van een offensief van het 
patronaat en de regeringen, dat er op gericht is om wat nog 
rest van onze sociale verworvenheden af te bouwen. Om 
hierin te lukken moet de regering Di Rupo, net als de andere 
regeringen in Europa, het verzet van de vakbonden en hun 
capaciteit om op de politiek te wegen, breken.

Voor de politiekers die het kapitalisme dag in dag uit beheren, 
bestaat de enige taak van de vakbonden er in om diens-
ten aan te bieden aan hun leden, en zo de neoliberale pil 
te verzachten en de sociale vrede te handhaven. We moeten 
de realiteit onder ogen durven zien: het "Belgisch overleg- 
model" is  dood. ABVV en ACV  hebben geen "politieke vrienden"  
meer. Alle partijen die momenteel in het parlement zitten, 
hebben het neoliberalisme omarmd.

Hoog tijd voor een  
antikapitalistisch alternatief!
Tegenover zulke vloedgolf warm en koud blazen met beto-
gingen of nationale stakingen zonder vervolg of perspectief, 
helpt ons niet vooruit, integendeel! We moeten ons voorbe-
reiden op een gevecht van lange adem, rond duidelijke eisen 
en heldere actieperspectieven! 

ABVV en ACV moeten durven gaan voor echte verandering, 

voor een antikapitalistische politiek:

 Een fiscale politiek die de echte verantwoordelijken de •	
crisis laat betalen;

 Een sociale politiek die de massale werkloosheid, •	
de bestaansonzekerheid en armoede de wereld uit helpt, 
bij Belgen en migranten;

 Een democratische politiek die gericht is op het welzijn •	
van de grote meerderheid van de bevolking, niet op de 
winstmarges van de aandeelhouders;

 •	Een milieupolitiek die de openbare diensten en voorziening-
en ontwikkelt om tegemoet te komen aan de sociale noden 
en de ecologische uitdagingen (klimaatverandering!)

Om zulke politiek mogelijk te maken, is een breuk met de 
Europese Unie en haar beleid nodig. Niet om een national-
istische terugplooi te maken op België of Vlaanderen, maar 
om samen voor een ander, socialistisch Europa te gaan!

Naar een nieuwe partij  
van de werkende bevolking!
Een vakbeweging die er van overtuigt is dat ze voor een 
andere politiek en een ander Europa moet opkomen, kan 
zich niet beperken tot dagdagelijkse sociale actie. Ze moet 
ook politiek de handschoen durven opnemen, en opkomen 
voor een nieuwe partij van de werkende klasse. Zonder zulk 
politiek alternatief zal enkel uiterstrechts en de Vlaams-
nationalisten vooruitgang boeken. 

De vakbonden moeten natuurlijk hun onafhankelijkheid 
bewaren tegenover elke politieke partij. Maar "onafhanke-
lijkheid" hoeft niet te betekenen "apolitisme". In het belang 
van hun leden moeten de vakbonden opkomen voor de vorm-
ing van een partij die hun programma en eisen verdedigt. 
Het ABVV en ACV mogen eisen dat de politieke organisaties 
die zich op de werkende klasse beroepen, zich verenigen om 
samen voor dat programma te gaan. De vakbonden mogen 
eisen dat zo'n nieuwe partij zich even trouw opstelt tegen-
over de werkende bevolking als alle andere partijen vandaag 
trouw zijn aan het kapitaal.

Voor een antikapitalistisch alternatief! 
Voor een nieuwe partij van 
de werkende bevolking!



Iedereen moet zijn  
verantwoordelijkheid opnemen!
De SAP komt zelf op voor een duidelijk antikapitalistisch, 
internationalistisch, feministisch, radikaal democratisch en 
ecosocialistisch programma. Wij denken dat de vakbonds-
leidingen een erg zware verantwoordelijkheid dragen: hun 
politiek van sociaal overleg en continu toegeven speelt vooral 
in de kaart van het patronaat, en jaagt het syndicalisme naar 
een impasse. 

Maar onze belangen zijn dezelfde als die van de massa van 
de werkende mannen en vrouwen, van onze collega's en 
werkmakkers. Ons aller belang is in gevaar, omdat het syndi-
calisme in gevaar is. Hoog tijd voor verzet!  Wij zullen zij aan 

't Is maar een begin, de discussie 
loopt verder, de strijd gaat door!
De SAP richtte een tijdje geleden een Open Brief aan de 
leden en militanten van ABVV en ACV. De tekst bekijkt de 
huidige situatie van de arbeidersbeweging en voert een 
pleidooi voor de oprichting van een nieuwe partij, voor, 
door, en van de werkende bevolking. We kregen er heel wat 
respons op. Je kan de Open brief hier vinden: www.debat-
syndicats.blogspot.com. In Antwerpen namen een ganse 
reeks vakbondsafgevaardigden (van Total, Evonik, Bayer, 
Agfa Gevaert, BRC, DAF) het initiatief voor een Open brief 
aan Rudy De Leeuw, waarin ze vragen dat het ABVV breekt 
met de sp.a en aan een politiek alternatief werkt.
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zij mee in de eerste linie staan, om onze vakbonden en sociale 
verworvenheden te verdedigen, in de grote gevechten en de 
strijd van alledag. De SAP wil mee haar verantwoordelijkheid 
nemen op het politieke terrein. 

Als de vakbeweging hiertoe beslist, 
willen wij mee een politiek alterna-
tief opbouwen, een nieuwe partij van 
de werkende bevolking, tegen het 
patronaat en haar regeringen. 
--------------------------------------------------------------------

In het kader van de Antikapitalistische Lenteschool 
van de SAP- LCR van 26 tot 28 mei in  het Cultureel Centrum 
Marcel Hicter (La Marlagne, bij Namen):

Zat. 26 mei om 14u30 
Rondetafelgesprek over syndicalisme en het  
politiek alternatief: De toekomst van het syndi-
calisme wordt hier en nu bepaald!

Met Angelo BASILE (adjunct gewestelijk secretaris ABVV-
Metaal Luik) // Sandra GOREZ (gewestelijk secretaris 
ABVV Mons-Borinage) // Daniel PIRON (gewestelijk secre-
taris ABVV Charleroi) // Anne-Françoise THEUNISSEN 
(coördinatrice van de kaderschool van de MOC (ACW), voor-
malig vice-voorzitster van de MOC en momenteel kandidate 
voor het voorzitterschap – juni 2012) // Felipe VAN KEIRS- 
BILCK (nationaal secretaris CNE-CSC) // Herman VAN 
LAER (afgevaardigde Algemene Centrale bij Evonik Antwerpen,  
mede-initiatiefnemer Open brief aan Rudy De Leeuw)

Zat. 26 mei om 20u30 
internationale meeting: Van verzet tegen 
het besparingsoffensief naar strijd voor een 
andere wereld!

Met Olivier BESANCENOT (NPA, Frankrijk) // Céline 
CAUDRON (SAP-LCR, België) // Leo DE KLEIJN (SP, 
Nederland) // Nadia DE MOND (Sinistra Critica, Italië) 
// Manuel KELLNER (ISL en  Die Linke, Duitsland) // 
Yorgos MITRALIAS (Comitee tegen de schuld, Griekenland)

Het volledige programma en alle practische  info vind je op 

www.sap-rood.be
Socialistische Arbeiderspartij 
Plantinstraat 20, 1070 Brussel 
info@sap-rood.be

Niet op de openbare weg gooien.  V.u.: André Henry, Plantinstraat 20, 1070 Brussel


