Stem links

in Keerbergen!
LSP-ROOD! komt als consequent linkse partij op in Keerbergen met als kandidaat Christophe De
Brabanter. Rood! is een nieuwe beweging of partij waarmee en waarbinnen de Linkse Socialistische Partij werkt. Het is de bedoeling dat deze partij alle kleinere consequent linkse partijen, bewegingen en individuen verzamelt in een democratisch en pluralistisch nieuwe socialistische partij.
Christophe De Brabanter is voorzitter van LSP-Keerbergen, en
actief binnen Rood!, de politieke
beweging rond Erik De Bruyn die
vorig jaar uit de SP.a is gestapt.
Ook is Christophe syndicaal actief
binnen ACOD-Spoor, onder meer
als lid van het uitvoerend bureau
ACOD-Spoor gewest Brussel. Het
komt erop aan alle consequent
linkse krachten politiek en syndicaal bijeen te brengen om het
verzet tegen de kapitalistische
crisis te organiseren.
Dat gemeentepolitiek niets te
maken heeft met nationale – en
zelfs internationale politiek is een
poging van de traditionele partijen
om hun verantwoordelijkheid
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te ontlopen. Het zijn immers dezelfde partijen
die op alle andere niveaus mee besparingen doorvoeren. De lokale afdelingen van die partijen lopen in die
ideologie mee – ze zijn dus mee deels verantwoordelijk
voor het algemeen neoliberaal beleid dat gevoerd wordt.
Op basis van onze analyse vinden wij het hoognodig
dat er een linkse partij opkomt die de belangen van
de mensen echt verdedigt: geen besparingen, geen
belastingverhogingen die de gewone bevolking treffen
en geen afbraak van de dienstverlening. Verkozenen van

LSP en Rood! zullen erover waken en
campagne voeren dat ook op lokaal
vlak het neoliberaal beleid zal aangeklaagd worden.
Er zijn ook in Keerbergen gezinnen die
het steeds moeilijker hebben als gevolg
van de crisis. In plaats van te zorgen
voor betaalbare woningen verkiest
men in Keerbergen private projectontwikkelaars die woningen bouwen aan
een verkoopprijs van minstens 33
700.000
euro. Wie kan dat nog betalen?
Zelfs onze terechte bekommernis om
het milieu wordt door het gemeentebestuur misbruikt voor het geld. Het
DIFTAR-systeem is zo een voorbeeld
van een subtiele belastingverhoging.
Het wordt verkocht als milieuvriendelijk beleid. Doch de consumenten zijn
niet verantwoordelijk voor de manier waarop de bedrijven produceren. De productie moet aangepast worden in
plaats van de consument te bestraffen. Maar uiteindelijk
gaat het niet over milieu, maar over de verder privatiseringen van allerlei gemeentelijke diensten die natuurlijk
winsten moeten maken, net zoals ook op nationaal en
internationaal vlak gebeurt (zelfde partijen!).
Voorts verwijzen we naar onze site voor korte antwoorden op andere lokale punten: www.LSP-Keerbergen.be

www.lsp-keerbergen.be

Steun lsp-Rood!
T

doe mee

e Keerbergen hebben we een afdeling van de Linkse
Socialistische Partij. Deze vergaderingen zijn open voor
geïnteresseerden die is willen komen luisteren of bepaalde vragen of discussiepunten hebben. Onze lokale afdeling
is onderdeel van LSP, hetgeen de Belgische sectie is van onze
internationele – het CWI – dat actief is in meer dan 40 landen
over heel de wereld.
We nemen in de eerste plaats deel aan de gemeenteraadsverkiezingen om ons programma meer bekendheid
te geven en onzelf te versterken. Dit kan cruciaal zijn naar de verkiezingen van 2014 toe om ROOD! als nieuwe linkse partij op de kaart te brengen. U kan op verschillende manieren ons steunen:

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen:
O
Verkiezingsaffiche ophangen (bijvoorbeeld thuis achter het raam)
O
Helpen pamfletten bussen of pamfletten uitdelen aan kennissen
O
Een financiele gift geven aan het verkiezingsfonds
O
Een gesprek vragen (bijvoorbeeld over het programma/bepaalde problemen)
Steun LSP-ROOD!
O
Ik wil lid worden van LSP en/of van ROOD!
O
Ik wil sympatisant worden van LSP
O
Ik wil een discussie over een bepaald onderwerp
O
Ik wil een abonnement op het maandblad van LSP
O
Ik wil op de hoogte gehouden worden van de vergaderingen en activiteiten.
Bezoek onze websites:
Lokale website: www.LSP-Keerbergen.be
Nationale site LSP: www.socialisme.be
Website van Rood!: www.roodlinks.be
Internationale site: www.socialistworld.net

Contactgegevens
in Keerbergen:

Christophe De Brabanter –
email: keerbergen@socialisme.be
Bakestraat 71 te 3140 Keerbergen

