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VERZET!VERZET!VERZET!VERZET!    
  

De balans van acht jaar paars is niet rooskleurig voor werkende mensen. Wat onthouden 
we van deze regering? Ze duwde het generatiepact door, ondanks massale protesten. Ze 
zette de strikte loonmatigingspolitiek door die al onder Dehaene (CD&V) was gelanceerd. 
Ze gaf ettelijke miljarden euro’s aan de patroons onder de vorm van 
loonlastenverlagingen (en dan zeggen dat de sociale zekerheid niet betaalbaar is!), 
zonder van hen enige wederdienst te vragen. Op de werklozen wordt gejaagd, op het 
grote geld bijlange niet. Dat wordt beschermd: zelfs als het wettelijk over de schreef gaat, 
kan het rekenen op fiscale amnestie. De regering Verhofstadt ging voluit voor het huidige 
neoliberale Europa en zijn zogenaamde grondwet, die elke aantasting van het vrije 
verkeer van kapitaal ongrondwettelijk maakt! Ze maakte geen breuk met de voorgaande 
regeringen, maar zette gewoon de neoliberale politiek verder, zoals die al onder Dehaene 
werd gevoerd, en zoals die ook in andere Europese landen domineert. 
 
Overal in West-Europa komt de arbeidersbeweging in botsing met regeringen waarin 
sociaal-democraten en christen-democraten een soberheidspolitiek voeren. In bijna alle 
andere West-Europese landen ontstonden daaruit nieuwe linkse politieke formaties, die 
het verzet mee organiseren en politiek vertalen. België blijft een uitzondering: hier is 
geen enkele geloofwaardige kracht aanwezig die breekt met de neoliberale politiek. In 
Nederland is er nu de SP, in Duitsland de Linkspartei. In Frankrijk haalde onze kameraad 
Olivier Besancenot tijdens de laatste presidents-verkiezingen nog anderhalf miljoen 
stemmen. Ondanks de enorme druk om ‘nuttig’ te stemmen op Ségolène Royal en zo 
Sarkozy de pas af te snijden, toont zijn score de diepe ontevredenheid met het 

neoliberale beleid zoals dat ook door regeringen van de ‘gauche plurielle’ werd gevoerd. 
 
In België zijn we zover nog niet. Hier zullen we helemaal van vooraf aan moeten beginnen om een nieuwe socialistische 
partij op te zetten, in de echte zin van het woord: een partij die de belangen van de werkende mensen verdedigt en 
streeft naar een socialistische maatschappij! Het zijn in de eerste plaats de arbeidersmilitanten zelf die zo’n project in 
handen zullen moeten nemen. 
 
De verkiezingen die eraan zitten te komen, zullen wellicht niets veranderen aan het huidige vacuüm ter linkerzijde. 
Links blijft vandaag te zwak en verdeeld om op een geloofwaardige manier een electoraal alternatief te kunnen 
formuleren. De SAP zal in de toekomst, zoals de laatste jaren, blijven 
ijveren voor de opbouw van een geloofwaardig, eengemaakt alternatief 
ter linkerzijde. Ondertussen roepen we voor de komende verkiezingen op 
om voor lijsten te stemmen die breken met het neoliberalisme, en dus 
links staan van sociaal-democraten en groenen, zonder dat we enige 
illusies hebben dat deze het probleem van de linkerzijde kunnen 
oplossen. 
 
Wat er ook van zij, een volgende regering zal er opnieuw één zijn van 
neoliberale snit. De regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid en 
van delen van de sociale zekerheid zit er aan te komen. De Europese 
grondwet zal opnieuw op tafel liggen. De loonmatigingspolitiek gaat 
verder. Aan ons om allemaal samen het verzet hiertegen te organiseren! 

 

www.sap-pos.org 
binnenkort nieuwe website op 

www.sap-rood.be 
 

v.u.: D. Dessers, Plantinstraat 20, 1070 Brussel – niet op de openbare weg gooien 



 
De campagne van de SAP zal te 
volgen zijn vanaf juni op 

www.ecosocialisme.be 

Verander de wereld Verander de wereld Verander de wereld Verander de wereld –––– niet het klimaat! niet het klimaat! niet het klimaat! niet het klimaat!    
 

De klimaatswijziging is een feit, daar zijn bijna alle De klimaatswijziging is een feit, daar zijn bijna alle De klimaatswijziging is een feit, daar zijn bijna alle De klimaatswijziging is een feit, daar zijn bijna alle 
wetenschappers het over eens. De oorzaak: 200 jaar wetenschappers het over eens. De oorzaak: 200 jaar wetenschappers het over eens. De oorzaak: 200 jaar wetenschappers het over eens. De oorzaak: 200 jaar 
industrieel kapitalisme en stalinisme, die in sneltempo de industrieel kapitalisme en stalinisme, die in sneltempo de industrieel kapitalisme en stalinisme, die in sneltempo de industrieel kapitalisme en stalinisme, die in sneltempo de 
fossiele brandstoffen die de aarde in milfossiele brandstoffen die de aarde in milfossiele brandstoffen die de aarde in milfossiele brandstoffen die de aarde in miljoenen jaren heeft joenen jaren heeft joenen jaren heeft joenen jaren heeft 
gevormd, verbranden. Drastische verminderingen van de gevormd, verbranden. Drastische verminderingen van de gevormd, verbranden. Drastische verminderingen van de gevormd, verbranden. Drastische verminderingen van de 
CO2CO2CO2CO2----uitstoot (tot 80 of 90 %!) zijn absoluut noodzakelijk uitstoot (tot 80 of 90 %!) zijn absoluut noodzakelijk uitstoot (tot 80 of 90 %!) zijn absoluut noodzakelijk uitstoot (tot 80 of 90 %!) zijn absoluut noodzakelijk 
om de dramatische effecten van de opwarming van de om de dramatische effecten van de opwarming van de om de dramatische effecten van de opwarming van de om de dramatische effecten van de opwarming van de 
aarde tegen te gaan. aarde tegen te gaan. aarde tegen te gaan. aarde tegen te gaan.     
 

Maar hoe gaan we die afname bereiken? De heersers van 
vandaag beseffen het gevaar en keren terug naar kernenergie, 
CO2-taks, handel in uitstootrechten en ga zo maar even door. 
Maar zullen dergelijke maatregelen die niet rechtstreeks tegen 
de winstbelangen van multinationals ingaan voldoende zijn om 
de klimaatswijziging tegen te houden? Zullen bepaalde 
maatregelen (b.v. CO2-tax) geen bijzonder asociale gevolgen 
hebben? Moeten we niet tegenover dit rechtse programma om 
de klimaatwijziging aan te pakken, een linkse, sociale en 
ecosocialistische oplossing voorstellen? Moeten we niet veeleer 
opnieuw democratisch controle krijgen op wat we produceren, 
en hoe? De SAP wil een bijdrage leveren aan dit debat. We 
lanceren daarom binnenkort een campagne rond een concreet 
programma tegen de klimaatswijziging vanuit een linkse, 
democratische invalshoek. 
 

Wat gaan we doen? Op de agenda staan tal van vormings-
activiteiten rond de klimaatskwestie. Op 7, 8 en 9 september 
organiseren we een zomerschool die openstaat voor alle 
geïnteresseerden, en waarin dit thema centraal zal staan (naast 
activiteiten over o.a. de linkse golf in Latijns-Amerika). Een 
actiekrant met alternatieve ecologische voorstellen zal worden 
verspreid op 40.000 exemplaren. We willen vooral echter 
initiatieven nemen om te bouwen aan een bredere beweging 
tegen de klimaats-wijziging die start vanuit een linkse, demo-
cratische invalshoek. Verleden jaar betoogden in Londen 
25.000 mensen voor een effectieve en sociale aanpak van het 
klimaatsprobleem. Dat is ook bij ons mogelijk! Neem contact 
met ons om mee te bouwen aan zo’n beweging! 
 

Biografie:Biografie:Biografie:Biografie:    

““““Ernest Mandel Ernest Mandel Ernest Mandel Ernest Mandel ----    Rebel Rebel Rebel Rebel 
tussen droom en daad”tussen droom en daad”tussen droom en daad”tussen droom en daad”    

    

Jan Willem Stutje kreeg als eerste toegang tot 
Mandels archief. Hij heeft een schat aan 
informatie opgedolven en met vele hoofd-
rolspelers gesproken. Hij ontdekte bijzondere, 
soms onthutsende feiten. Zo biedt de biografie 
een opwindend kijkje in de werkplaats van 
Mandel, wiens ontmoetingen met filosofen als 
Sartre, Ernst Bloch en Lucien Goldmann, en 
met geleerden als Roman Rosdolsky en Perry 
Anderson op de voet worden gevolgd. We zien 
Mandel ook op de barricade, zoals in de lente 
van mei '68, in Berlijn en Parijs met Dutschke 
en Krivine, symbolen van de protestbeweging. 
Maar de biografie geeft ook aandacht aan de 
persoonlijke kant van Mandel zijn leven en de 
tragiek van in Mandels bestaan. 
 

Bestel het boek bij de SAP voor Bestel het boek bij de SAP voor Bestel het boek bij de SAP voor Bestel het boek bij de SAP voor 30303030 euro ( euro ( euro ( euro (incincincincl. 5 l. 5 l. 5 l. 5 
euro portokosten) door een mailtje te sturen euro portokosten) door een mailtje te sturen euro portokosten) door een mailtje te sturen euro portokosten) door een mailtje te sturen 
naar info@sapnaar info@sapnaar info@sapnaar info@sap----pos.org pos.org pos.org pos.org of te bellen naar of te bellen naar of te bellen naar of te bellen naar 
0485/00485/00485/00485/08.77.208.77.208.77.208.77.20    
 

Zend dit naarZend dit naarZend dit naarZend dit naar:::: SAP, Plantinstraat 20, 1070 
Brussel, info@sap-pos.org, 02/523.40.23 
 
Naam: ………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………….. 

Tel.nr.: ………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………. 

Ik wilIk wilIk wilIk wil…………::::    

O … meer info over de SAP 
O … lid worden van de SAP 
O … een gratis proefabonnement op Rood, blad 
van de SAP (2 nr’s)  
O … een abonnement op Rood en stort €15 (€10 
voor kleine inkomens) op reknr. 001-4012225-
90 met vermelding “Rood” 
 

Internationaal jongerenkamp Internationaal jongerenkamp Internationaal jongerenkamp Internationaal jongerenkamp ––––        
21 21 21 21 tot 28 juli in Zuidtot 28 juli in Zuidtot 28 juli in Zuidtot 28 juli in Zuid----FrankrijkFrankrijkFrankrijkFrankrijk    
 
Met de oprukkende klimaatverandering weten we steeds minder 
wat de zomer zal brengen. Krijgen we een beetje zon of wordt 
het een koude douche? Eén zaak is nu al zeker: ook in 2007 
zullen zo’n 500 jonge mensen uit heel Europa hun tenten 
opslaan onder de zuiderse zon in Barbaste (Frankrijk), om er 
deel te nemen aan het 24ste internationaal jongerenkamp van 
de Vierde Internationale van 21 tot 28 juli. Vanuit heel Europa 
komen jongeren bijeen die actief zijn in de linkerzijde en de 
sociale bewegingen, of gewoon interesse hebben in workshops, 
vormingen, open debatten over een hele waaier aan relevante 
linkse thema’s. Op het programma: activiteiten over ecologie en 
klimaatsverandering, feminisme vandaag, Europese Unie, verzet 
tegen extreemrechts, oorlog in Irak, Libanon en Palestina, 
verkiezingen in Frankrijk, andersglobalisme, studentenstrijd, 
enz. 
 

Meer info?Meer info?Meer info?Meer info? http://www.sap-pos.org/kamp - kamp@sap-pos.org - 
0498/40.22.59 


