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besparingen, crisis en oorlog.
Ongelijkheid is deel van zijn DNA.
We moeten het vervangen. Maar
door wat? Hoe? Wie? Wanneer?

Schrijf je nu in!
het volledige programma op
socialisme.be of op facebook:
“BXL-Socialisme 2017”
Linkse Socialistische Partij organiseert Socialisme
2017 in samenwerking met Campagne ROSA
(Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme &
Asociaal beleid) en Actief Linkse Studenten.

ROSA

NATHAN LEGRAND

CADTM (Comite voor de kwijtschelding van de
niet-legitieme schuld)

EN VELE ANDEREN

Linkse Socialistische Partij

Reageer tegen Onderdrukking
Seksisme & Asociaal beleid

socialisme.be
Gelieve dit pamflet niet op de openbare weg te gooien aub.
Ver. Uitg. Geert Cool, Hovenierstraat 45, 1080 Molenbeek

actieflinks.be
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Belastingverlaging?
Laat u niets wijsmaken!
Op de gemeenteraad van 19 juni 2017 werden de opcentiemen verlaagd van 1150
naar 917. Zowel Open VLD, CD&V en N-VA proberen deze belastingverlaging te
claimen. Maar we mogen om verschillende redenen niet in die val trappen. Ten eerste moet opgemerkt worden dat de opcentiemen voor 2013 niet op 917 maar op 815
stonden. Dit betekent nog steeds een stijging van 12,5% tegenover 2012. M.a.w. de
coalitie heeft de opcentiemen zwaar verhoogd om dan nu minder hoog uit te komen,
maar het blijft netto een verhoging – en geen verlaging tegenover 2012.
Daarnaast spreekt niemand over de verhoging van de aanslagvoet van de gemeentebelasting in de personenbelasting die begin 2013 gestemd werd: van 5,5% naar 6,5%
(een verhoging van +18%).
Er heerst hypocrisie aan alle kanten. N-VA had duidelijk in haar gemeenteraadsverkiezingsprogramma geschreven dat ze de belastingen niet ging verhogen, “noch van
de onroerende voorheffing, noch van de personenbelasting.” Dat Open VLD nu chocolademuntjes uitdeelt terwijl deze zogenaamde oppositiepartij te Keerbergen mee in
de Federale Regering zetelt, gaat voorbij aan het feit dat ze op Federaal niveau, samen
met N-VA, CD&V en MR de ene besparingsmaatregel oplegt na de andere. Hoeveel
hebben we onze facturen zien stijgen de afgelopen jaren? Hoeveel belastings- en taksverhogingen zijn er niet geweest? Hoeveel uitkeringen zijn naar omlaag getrokken of
afgeschaft?
Neen, deze partijen nemen allen deel aan hetzelfde neoliberale besparingsprogramma, dat zit ingebakken in hun ideologie. Laat u niets wijsmaken!

www.socialisme.be

“Make openbare diensten
great again”
De reactiedag georganiseerd door ACOD zorgt voor veel discussie binnen de
maatschappij. “Make openbare diensten great again” is een terechte slogan na jaren
van neoliberaal besparingsbeleid.
ACOD stelt: “Drie jaar besparingsbeleid door de regeringen Michel en Bourgeois
hebben de openbare diensten en hun personeel meer gekost dan hun lief is. Het afbraakbeleid moet stoppen en plaats maken voor investeringen in en waardering voor
de openbare diensten. Hoog tijd om opnieuw werk te maken van sterke openbare
diensten.”
Daarmee zijn we het volledig eens. Het personeel heeft recht op werkbaar werk
gedurende de hele loopbaan, met aandacht voor zware beroepen en het behoud van
de statutaire werkgelegenheid; een waardig wettelijk pensioen en voldoende middelen en personeel om de job op een veilige en correcte manier uit te voeren. Zo
kan de burger een neutrale en efficiënte dienstverlening ontvangen waar die recht
op heeft! Overheidsbedrijven hebben cruciale economische sleuteltaken, zoals het
openbaar vervoer dat iedereen op een comfortabele, stipte en veilige manier kan
vervoeren; zoals de brandweer cruciale reddingsopdrachten moet uitvoeren; zoals
het onderwijs die onze kinderen op een kwaliteitsvolle, betaalbare en persoonlijke
manier moeten opleren in een gemotiveerde academische omgeving enzoverder...
Ook moet er aandacht zijn voor een duurzame financiering van de sociale zekerheid zodat een sterke en betaalbare gezondheidszorg en sociale vangnetten kunnen
paraat of klaar staan ingeval van pech, ziekte, ongevallen,...
Er moet voldoende koopkracht zijn via een rechtvaardige fiscaliteit i.p.v. alle
facturen bij de doorsnee burger te plaatsen, de grote vermogens nepbelastingen op
te leggen maar vooral de grote winst-maximaliserende multinationals steeds meer
lastenverlagingen te geven die tot in de miljarden oplopen. Wij zijn voor een volwaardige index, betaalbare en duurzame energie- en watervoorziening, voor meer en
betaalbare sociale woningen...
Tijd dat we vooruit gaan en niet achteruit! Het neoliberalisme werkt niet!

CONSEQUENT LINKS
Voor de gemeenteraadsverkiezingen te Keerbergen in 2018 stellen we de lijstnaam
“Consequent Links” voor. Deze lijst staat open voor mensen die op een consequent linkse manier willen opkomen voor de belangen van de bevolking en niet
voor de belangen van de grote bedrijven, multinationals en de superrijken. De
campagne voor een consequent links beleid moet op alle niveaus gevoerd worden:
op gemeentelijk niveau, regionaal- en nationaal niveau, als op de werkvloer en in
de woonwijken, op (hoge) scholen en universiteiten...
Mensen die op de lijst “Consequent Links” staan zijn activisten die hierrond campagne voeren. We zijn verheugd dat er reeds enkele kandidaten bekend zijn. Enkele kandidaten zullen we in een volgende nieuwsbrief of pamflet voorstellen. Maar
wie graag wilt meewerken aan dit project kan zeker en vast nog contact opnemen!
We hebben een lokaal programma dat nog verder in detail kan uitgewerkt worden.
Er is een pagina op onze website www.LSP-Keerbergen.be waar u kunt doorklikken naar “gemeenteraadsverkiezingen 2018” waar u in de komende weken en
maanden ook via dit medium nieuws en programmapunten van Consequent Links
kunt vinden.
De LSP-afdeling te Keerbergen houdt ook bijna wekelijks afdelingsvergaderingen waarop elke keer een onderwerp wordt ingeleid en besproken. Wie graag wilt
deelnemen aan deze vergaderingen kan ook contact opnemen

Neem een abonnement op ons maandblad
‘De Linkse Socialist’
De krant “De Linkse Socialist” biedt iedere maand een
reeks artikels, verslagen en analyses vanuit de arbeidersbeweging en jongerenstrijd. In tegenstelling tot
de gevestigde media laten wij werkenden en jongeren
zelf aan het woord.
Neem een abonnement op deze krant: 20 € voor 12
nummers (meer mag ook als steun) of een doorlopende opdracht van minstens 2 euro per maand. Een
proefabonnement (3 exemplaren) kost 5 euro.
Stort op BE48 0013 9075 96 27 van Socialist Press.

