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LSP Keerbergen organiseert haar
jaarlijkse socialistische BBQ
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Onder het motto:

“Bij ons stijgen de prijzen niet!”
Er gaat ook niet bespaard worden op het eten en zeker niet op de sfeer :-)
Werkenden 7,5€ en niet-werkenden 5€
Kinderen onder 12 jaar gratis
Drank aan democratische prijzen

Te Bakestraat 71 in Keerbergen
Inschrijven is op voorhand verplicht!
Mensen die vegetarisch willen eten of andere voedselwensen hebben,
laat dit eveneens op voorhand weten.
Email: BBQ@LSP-Keerbergen.be
Gelieve dit pamflet niet op de openbare weg te gooien aub.
Ver. Uitg. Geert Cool, Hovenierstraat 45, 1080 Molenbeek
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Lokaal: “streng bezuinigen”

H

et gebeurt dat een banale discussie op een gemeenteraad een serieus pijnpunt blootlegt.

Zo een banaal punt was de kost voor het seniorenfeest tijdens de gemeenteraad van
Keerbergen van 22 april laatstleden. Men zou nu vijf euro vragen (voor de drank,
het eten blijft gratis). De oppositie – bij monde van raadslid Moons – stelde: “dat kan
onze gemeente toch gemakkelijk dragen”. Dit lokte een bitse reactie uit van de burgemeester die stelde dat men weeral een pakket aan leningen had moeten aangaan sinds
begin dit jaar en dat “we moeten schrapen… tot op de bodem!” ( einde citaat)
Uiteindelijk kwam er meer duidelijkheid op de gemeenteraad van 16 juni toen de
cijfers van de gemeenterekening op het scherm verschenen: onderaan in kleinere
opmaak stond te lezen: “sinds OKT 2012: 10.330.000 euro leningen.”
Nochtans was er een – gewoon – eindresultaat van 1.350.000 in positief en een
gecumuleerd budgettair resultaat van plus 4.476.000 euro. Dit had tot gevolg dat
de oppositie zich op de borst klopte met te zeggen: “zie je wel, wij hebben het goed
gedaan.”
En ook nu weer was er een scherpe reactie van de meerderheid waarbij de schepen
van financiën stelde: “We moeten over een periode van twee jaar nog 14 miljoen
betalen van facturen van de vorige legislatuur (…) maand na maand moeten we lenen
en dus streng bezuinigen.”
Zijn de enen nu goed bezig en deden de anderen het verkeerd? Zo stelt het probleem
zich NIET! Het toont aan dat gemeenten twee kanten op kunnen : ofwel zorgen ze
voor een goede dienstverlening en steken ze zich in de schulden ofwel besparen ze
drastisch en dat doet iedereen pijn. De OORZAAK is dat er structureel te weinig
geld van de overheid naar de gemeenten gaat .
Waarom heeft die overheid te weinig geld in kas? Pleiten we voor meer belastingen? Zeker niet!
vervolg op blz. 2...
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... vervolg van blz. 1
Wel nodig: een rechtvaardige fiscaliteit waarbij onder meer grote bedrijven hun
TERECHT deel bijdragen zoals iedere gewone burger dat moet en doet. Maar wat
zien we: DEZELFDE politieke partijen op het niveau van de Vlaamse gemeenschap
en Federaal weigeren in te grijpen bij bedrijven die nauwelijks belasting betalen.
Zij schuiven daarentegen de hete aardappel door naar hun eigenste collega’s op lokaal vlak die het weer doorschuiven naar … de burger. Zoals ook bij ons in Keerbergen dus .
En we zouden het nog haast vergeten: uit het jaarverslag 2013 van het OCMW
blijkt dat de uitgaven voor leefloon gestegen zijn van 56.000 naar 168.000 euro,
maal DRIE dus. Met z’n allen ook steeds armer en armer?

www.LSP-Keerbergen.be
Delhaize: solidariteit met personeel en
klanten tegen sociaal bloedbad
LSP komt op voor:

D

e verkiezingen van 25 juni hebben zoals verwacht het politieke landschap
hertekend. Opmerkelijk aan deze verkiezingen, naast de NVA-tsunami
die over Vlaanderen is gerold (32%), is het feit dat er twee nieuwe Kamerleden van een radicaal-linkse partij zijn.
Raoul Hedebouw en Marco Van
Hees, beide lid van PVDA, hebben
op 19 juni de eed afgelegd. PVDA
kwam als enige op in alle kieskringen (onder de noemer PTB-GO
in Wallonië) en brak vooral door
in bepaalde Waalse kantons zoals
Luik en Charleroi. PVDA heeft ook
twee leden in het Waals Parlement
en zelfs vier leden in het Brussels
parlement.
LSP juicht deze grotere openheid om te stemmen op radicaal-linkse partijen toe.
Het was in dit kader dat LSP voorstelde om eenheidslijsten te vormen met de
PVDA onder de naam PVDA-eenheid of iets gelijkaardig en om kandidaten op
een PVDA lijst te plaatsen. Jammer genoeg werden beide voorstellen afgewezen door de PVDA. Toch hoopt LSP dat de PVDA-verkozenen een consistent
verzet zullen voeren tegen de opkomende besparingen. Het is immers zo dat de
volgende regering, onafhankelijk van welke partijen er in zullen zitten, een hard
besparingsbeleid zal voeren dat ten koste zal gaan van de sociale zekerheid.

- Opschorting van de plannen van de
directie: voor het behoud van iedere
job, handen af van de lonen!
- Voor betere arbeidsvoorwaarden en
de uitbouw van syndicale delegaties
in de franchise-winkels! Harmonisatie naar boven van de arbeidsvoorwaarden en lonen in de hele sector!
- Voor een actieplan met een nationale actiedag en betogingen waarvoor
wordt gemobiliseerd door personeel
en klanten (bijvoorbeeld gecombineerd met een petitie- en affichecampagne) voorafgegaan door een nationale bijeenkomst van personeelsleden
en sympathisanten en als stap naar
een 24-urenstaking in de volledige
sector

Na de verkiezingen van 25 juni

Volg de actualiteit bij Delhaize
via
facebook.com/solidariteitdelhaize
en via
socialisme.be/nl/tag/delhaize

De Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de Europese burger genoeg
heeft van de voortdurende besparingsdrang van de Europese Commissie. Dit
uitte zich in een zeer lage opkomst in de landen zonder stemplicht en ook vooral
in de opkomst van Eurosceptische, rechts-populistische en zelfs openlijk neofascistische partijen. Voorbeelden van de laatste strekking zijn bijvoorbeeld Jobbik
uit Hongarije of Gouden Dageraad in Griekenland.
Dit betekent echter niet dat de meeste kiezers de voorkeur geven aan een hard
neoliberaal of zelfs racistisch beleid. Het toont meer de afkeer aan van het huidige beleid. Het blijft daarom belangrijk dat een links alternatief tegen het besparingsbeleid naar voren wordt gebracht.

