Bouw mee aan een consequent links socialistische oppositie!

AGENDA

Het systeem, kapitalisme, geraakt steeds meer in diskrediet. We zien
de ene besparing na de andere, afdankingen, werkloosheid,
armoede, ecologische rampen en problemen,

 Vrijdag 1 juni 19u30 zaaltje De Walvis “pré-verkiezingsmeeting”

Alle traditionele partijen stellen het kapitalisme niet in vraag en lopen
mee in haar logica. De winsten van de bedrijven worden prioritair
boven de belangen van de bevolking en het milieu geplaatst.
Daartegenover staat de Linkse Socialistische Partij die
systeemverandering wilt. Een systeem dat komaf wilt maken met
kapitalistische speculatie, sociale achteruitgang en ecologische
destructie.

 Zaterdag 4 augustus 14u Bakestraat 71, Keerbergen, “verkiezingsBBQ”

Daarom nemen we deel aan protesten en verzetsbewegingen binnen
de vakbonden om weerwerk te bieden. We analyseren de leugens
van de burgerij en bieden ook een ideologisch antwoord op de gang
van zaken, onder andere op onze nationale nieuwssite
www.socialisme.be waar dagelijks artikels en verslagen worden
geplaatst van onze perspectieven en activiteiten.
We nemen ook deel aan consequent-linkse eenheidsinitiatieven.
Daarom werken we ook mee aan het project van rood! in Vlaanderen
en Front Des Gauches in Wallonië. We schuiven hiermee de nood
van een brede linkse arbeiderspartij naar voor die voor de belangen
van de planeet, jongeren, gepensioneerden, werkenden en
werklozen opkomen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober verwachten we dat
er verdere besparingsplannen op tafel zullen komen. Daarom willen
we een zo sterk mogelijk consequent links socialistische oppositie
uitbouwen dat ideologisch en
praktisch weerstand kan bieden.
VU Geert Cool, BP131, 1080 Molenbeek

 Vrijdag 20 juli 19u30 zaaltje De Walvis “meeting over milieu,
energie en hernieuwbare bronnen”

 Vrijdag 7 september 19u30 zaaltje De Walvis “verkiezingsmeeting –
voor een groen en socialistisch beleid!”
DOE MEE!
□

Ik wil lid worden van de LSP

□

Ik wil naar de vergaderingen komen van LSP

□

Ik wil de LSP maandelijks financieel steunen en ontvang dan ook
het maandblad

□

Ik wil een abonnement op het maandblad (20€) “de Linkse
Socialist”

□

Ik wil meehelpen met flyers uit te delen, affiches op te hangen,

□

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de
LSP

□

Ik wil een discussie met een LSP lid

Een vraag? Geef uw mening! ______________________________________
______________________________________________________________

Mail dit naar keerbergen@socialisme.be of
post het naar Christophe De Brabanter,
Bakestraat 71, 3140 Keerbergen.

WWW.LSP-Keerbergen.be

