
STEM SAP-
KANDIDATEN OP 
PVDA+ 
Het kapitalistische systeem zit in 
een  diepe sociale, economische en 
ecologische crisis. Meer dan ooit 
is een radicaal antikapitalistisch, 
democratisch en eco-socialistisch 
alternatief nodig. Patronaat, 

regeringen en tradi t ionele 
partijen willen werkende mensen, 
gepensioneerden, werklozen, 
migranten, vrouwen en jongeren 
doen opdraaien voor een crisis 
waar zij geen schuld aan hebben. 

In plaats van het te hebben over 
de echte problemen van de samen-
leving, spreken ze liever over B-H-V...

Overal in Europa lukken anti-
kapitalistische en anti-neoliberale 
partijen er in het diepe ongenoegen 
van brede lagen van de bevolking ook 
politiek en electoraal te organiseren 
en tot uitdrukking te brengen.

Tot nu toe is het helaas niet gelukt 
om ook in Vlaanderen tot een 
eengemaakt politiek alternatief, 

(nog meer) betalen. Kijk maar naar Griekenland. Of naar Spanje 
waar de socialistische premier Zapatero gelijk-aardige maatregelen 
aankondigt "om het vertrouwen van de markten te herstellen." Het 
moet radicaal anders !

Het lijkt mij vandaag de dag niet meer verantwoord om te wachten 
tot we over alles akkoord zijn en de ideale eenheid hebben. Sinds ik 
politiek actief ben, ijver ik voor linkse eenheid en ik geloof nog steeds 
dat het kan. Maar vandaag moeten we ook een duidelijke tegenstem 
la-ten horen. De PVDA heeft de afgelopen jaren een meer open koers 
gevaren. Ze is in staat die stem te laten horen en maakt plaats op haar 
lijsten voor andere linkse kandidaten.

Vandaar mijn keuze om als onafhankelij-ke kandidate op de PVDA+ - 
lijst voor de Kamer te staan!

Oost-Vlaanderen, Kamer
Thomas WEYTS • Gent 
9e plaats op de Kamerlijst  
van PVDA+
Waarom ik kandidaat ben:

Al van in mijn schooljaren pik ik geen 
onrecht, onderdrukking of uitbuiting. 
Niet van jongeren, niet van mensen in de 
Derde Wereld, niet van vrouwen of holebi's. 

Ik ben dan ook al actief geweest in allerlei acties en bewegingen:  
Tegen racisme en fascisme, tegen de oorlogen in Irak en Afghanistan, 
tegen besparingen in het onderwijs, vrouwenonderdrukking,... En 
natuurlijk voor gratis openbaar vervoer, jobs voor iedereen, het recht 
op abortus, ...

De crisis is zoals steeds ook nu weer een ideale kweekbodem voor 
allerlei racistische, islamofobe  en extreemrechtse ideen en praktijken.  
Alsof de hoofddoek van vele moslimvrouwen een bedreiging is. Alsof 
asielzoekers de schuld van alle problemen zijn. De toemende miserie 
van vele mensen, Belg of migrant, met of zonder papieren, moet 
aangepakt worden. 

We hebben nood aan een serieuze aanpak van de crisis, die de echte 
schuldigen doet betalen: de speculanten, de bankiers en het patronaat.                                                                                                   
Een echte aanpak van werkloosheid en armoede: Een volwaardige 
job en een deftig inkomen voor iedereen. Een algemene 
arbeidsduurvermindering en een veralgemeend verbod op 
afdankingen! 

Om dit af te dwingen zal de strijdbare linkerzijjde moeten 
samenwerken en zullen de vakbonden opnieuw met hun eisen op 
straat durven komen.  Als SAP-kandidaat op de PVDA+ - lijst hoop ik 
dit signaal mee te kunnen geven.

Vlaams-Brabant, Kamer
Jimmy CRISPEYN • Oud-Heverlee 
5e plaats op de Kamerlijst  
van PVDA+
Waarom ik kandidaat ben:

Ik ben 38 jaar, fabrieksarbeider en 
militant  van ABVV-metaal. Ik behoor 
tot de eerste generatie die het financieel 
minder heeft dan zijn ouders .

Al meer dan 20 jaar ben ik sociaal bewogen actief rond 
allerlei problemen, gaande van acties tegen het racisme tot de 
woningnood. Als pasgetrouwde ken ik de prijzen van huizen, 
zeker in het dure Vlaams-Brabant, maar al te goed...De laatste 
jaren was ik vooral actief binnen mijn vakbond. Door het werk 
met de vakbond merk ik heel goed dat je als strijdbare syndicalist 
beperkt bent als je er geen politieke perspectieven aan verbindt.

Rechts heeft geen antwoord op de sociale afbraak en werkloosheid 
waar we nu mee geconfronteerd worden. Daarom ben ik vandaag 
als SAP-lid kandidaat voor de PVDA. Om de gewone man en 
vrouw een stem te geven!

Wiske LEEMANS 
vakbondsafgevaardigde BBTK bij 
Carrefour Mechelen-Noord, steunt 
de kandidaten van de SAP
Waarom ik kandidaat ben:

Ik steun de kandidaten van de SAP op 
de lijsten van PVDA+. Bij Carrefour 
kunnen we tijdens ons stakingsacties 

rekenen op de actieve solidariteit van de mensen van SAP en 
PVDA. Daarom wil ik de mensen van SAP nu ook ondersteunen! 
Doe zoals ik en stem op de kandidaten van de SAP op de lijsten 
van PVDA+ !

Wil ook jij zoals Wiske onze kandi-daten publiek 
ondersteunen? Wil je mee werken aan de verspreiding 
van onze folder? Meer info over de SAP?Contacteer ons!

www.sap-rood.be

naam...................................................................................................

adres....................................................................................................

.............................................................................................................

e-mail..................................................................................................

tel.........................................................................................................

.................................... Ik wil: ....................................
 meer info over de SAP ❍

 lid worden van de SAP-kandidaat ❍

een gratis proefabonnement op Rood,   ❍
het tijdschrift van de SAP (2 nrs.)

  ___ ex. van deze folder om verder te verspreiden (gratis)          ❍

___ ex. van het pamflet  ❍ Een verbod op afdankingen,  
het kan! (gratis)

 ___ ex. van de affiche V ❍ erbod op afdankingen! (gratis)

 ___ ex. van de sticker V ❍ erbod op afdankingen! (gratis)

Opsturen naar SAP – Socialistische Arbeiderspartij 
Plantinstraat 20, 1070 Brussel.                                                                                                          

e-mail: info@sap-rood.be

tel: 0496/ 20 76 37 (na 17u)

V.u: A. Riera, Plantinstraat 20, 1070 Brussel 

13 JUNI 2010:



links van Groen! en sp.a, te komen. 
Ook een verregaande electorale 
samenwerking blijkt nog steeds 
onmogelijk.

Gelet op de uitzonderlijke situatie 
van vervroegde verkiezingen op 
een moment van diepe sociale 
crisis, vroeg de Socialistische 
Arbeiderspartij (SAP) aan de Partij 
van de Arbeid (PVDA) om kandidaten  
op de lijsten van PVDA+ te kunnen 
plaatsen. We zijn blij dat de PVDA 
positief op dit voorstel inging.

De geest van de Dag 
van het Socialisme 
mag niet verloren gaan! 
De SAP roept dan ook op om op 13 
juni een voorkeurstem uit te brengen 
voor kandidaten van de SAP én voor 
een aantal verruimings-kandidaten 
op de lijsten van  PVDA+. Een goed 
resultaat voor deze kandidaten zal 
niet alleen een duidelijke radicaal 
sociale en antikapitalistische stem 
uitdrukken, maar ook de vraag 
naar eenheid ter linkerzijde kracht 
bij zetten.

In het verzet tegen de crisis van 
het kapitalisme, blijft de SAP 
voorstander van linkse eenheid. 
Tegenover de harde besparingen, 
die het patronaat en de traditionele 
partijen willen opleggen aan de 
werkende mensen, pleit de SAP voor 
brede samenwerking. 

De SAP bl i j f t  dan ook 
overtuigd van de nood aan een 
politieke organisatie die alle 
antikapitalistische organisaties en 
stromingen kan verenigen en die 
ook bij verkiezingen een alternatief 
probeert op te bouwen.  

We roepen dan ook de gehele 
strijdbare linkerzijde op om na de 
verkiezingen opnieuw rond de tafel 
te gaan zitten om samen verder 
vooruit te gaan.

De kandidaten van de SAP willen krachtig opkomen tegen de  
crisis en  voor de belangrijkste verzuchtingen van vandaag:  

VOOR•	  het recht op werk voor iedereen:  
Een algemeen verbod op afdankingen. 

VOOR•	  werk voor iedereen: Een algemene 
arbeidsduurvermindering (32-urenweek) 
zonder loonverlies of verhoging van het 
arbeidstempo, met bijkomende aanwervingen. 

VOOR•	  een deftig loon, een menswaardige 
uitkering, een volwaardig pensioen voor 
iedereen

VOOR•	  honderdduizenden nieuwe jobs  
door te zorgen

VOOR•	  goede en betaalbare huisvesting  
voor iedereen

VOOR•	  degelijk onderwijs en goede 
kinderopvang voor alle kinderen,  
met of zonder papieren

VOOR•	  gratis gezondheidszorg  
voor alle mensen

VOOR•	  ecologische en sociale investeringen  
in woningisolatie, gratis openbaar vervoer  
en hernieuwbare energie om de klimaatcrisis 
aan te pakken.

Programma

De SAP komt op voor een algemeen verbod op afdankingen in alle bedrijven. 
En dus niet enkel in bedrijven waar winst wordt gemaakt. Dit kan door de 
oprichting van een publiek solidariteitsfonds, betaald met bijdragen van alle 
bedrijven. 

Zulk solidariteitsfonds maakt het mogelijk om jobs en loonvoorwaarden te 
redden: De winsten van de grote bedrijven dienen mee om banen te behouden 
in de bedrijven die echt in moeilijkheden zitten.  

Dit solidariteitsfonds moet onder controle staan van de werkende bevolking en 
hun syndicale organisaties. Net als de boekhouding van de bedrijven. Enkel 
zo kan uitgemaakt worden of een bedrijf echt in moeilijkheden zit en de 
tussenkomst van het fonds noodzakelijk is.

Een algemeen verbod op afdankingen betekent ook dat we opkomen voor 
behoud van tewerkstelling in geval van faillissement of bij afbouw van 

In tijden van crisis liggen racistische en islamofobe ideen en praktijken 
helaas goed in de markt. Migranten en asielzoekers zijn als zwakste 
groep de ideale zondebokken. Ook vrouwen krijgen het opnieuw harder 
te verduren. Alle middelen zijn goed om de wekende bevolking en de 
onderdrukten in de samenleving te verdelen!

De linkerzijde en de arbeidersbeweging mag hierover niet zwijgen, maar 
moet zich krachtig uitspreken tegenover elke vorm van discriminatie en 
onderdrukking:

 Strijd tegen elke racistische discriminatie op de arbeidsmarkt en  •	
de woningmarkt.

 Gebod noch verbod, de vrouw beslist: neen aan een verbod op het •	
dragen van een hoofddoek op school of in de publieke ruimte.

 Sluiting van de gesloten centra, stop de uitwijzingen. Regularisatie van •	
alle mensen zonder papieren!

 Voor een openbare instelling voor de strijd tegen geweld op vrouwen.•	

 Baas in eigen buik: Gratis voorbehoedsmiddelen en gewaarborgd recht •	
op abortus, gratis en in goede omstandigheden.

Vlaanderen, Senaat
Dirk COSYNS • Gent 
12e plaats op de PVDA+  
lijst voor de Senaat
Waarom ik kandidaat ben:

Als lid van de SAP ijver ik reeds jaren 
voor het opbouwen van een politiek 
alternatief ter linkerzijde in Vlaanderen.  
Eenheidsinitiatieven met behoud van 

ieders eigenheid waren voor mij daarbij steeds het middel.

In de jaren tachtig ben ik gaan werken in Åft fabriek. Ik heb 21 
jaar bij Volkwagen Vorst gewerkt als arbeider aan de band. 
Begin jaren 90 kwam ik samen met de andere delegees op voor 
arbeidsduurvermindering, de 35-urenweek. Zo wilden we meer 
mensen aan het werk krijgen en tegelijkertijd op de werkvloer het 
arbeidstempo naar beneden krijgen.

Ik vond het heel onrechtvaardig dat de ene zich te pletter diende te 
werken, en de andere naar huis werd gestuurd omdat er zogenaamd 
geen werk was. Wij waren er met VW ook bij in de stakingsbeweging 
naar de Witte Mars, een thema dat het enge syndicalisme oversteeg.

Tijdens de laatste herstructurering in 2006 heb ik aan de lijve 
ondervonden hoe de georganiseerde ontreddering aanvoelde. 
We moesten 20 % van ons loon afgeven, zagen de helft van onze  
werkmakkers vertrekken, waarvan de grootste groep 50-plussers. Ik 
vond het beschamend dat we eenmaal op brugpensioen, opgezadeld 
werd met een schuldgevoel. We moesten naar de tewerkstellingscellen 
of werden geschorst van de dop. Alsof wij zelf verantwoordelijk waren 
voor onze situatie!

Met de crisis krijgen de arbeiders van Opel en andere bedrijven 
krijgen het extra hard te verduren. Neen, de oplossingen die naar 
voor worden geschoven in de kapitalistische maatschappij liggen mij 
niet. Vakbondsactie alleen volstaat niet, het kan politieke strijd niet 
vervangen. Pasklare antwoorden moet je van mij niet verwachten, 
maar ik blijf aan de kant staan van iedereen die het opneemt tegen 
dit onrecht. Het is enkel doorheen onze gezamenlijke strijd dat we 
vooruitgang kunnen boeken!

Antwerpen, Kamer
Nadine PEETERS • Antwerpen 
6e plaats op de Kamerlijst  
van PVDA+
Waarom ik kandidaat ben:

Vandaag de dag groeit 1 op 8 kinderen 
in Belgie op in een gezin waar niemand 
werk heeft. Voor 2010 worden nog 60.000 
ontslagen verwacht. In Vlaanderen staan 

75.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. 31% van 
de mensen die in armoede leven, is gehuisvest in een slechte woning. 
In de grotere steden is er zelfs niet genoeg plaats meer in de scholen 
om elk kind een goede opleiding te geven.

Tegelijk maken bedrijven gigantische winsten en strijken CEO's en 
aandeelhouders bedragen op die wij ons zelfs niet meer kunnen 
voorstellen. Maar wat gebeurt er? De gewone mensen moeten de crisis 

Onze kandidaten

Een algemeen verbod of afdankingen, het kan!
ecologisch schadelijke 
productie. 

Eerder dan een bedrijf 
gewoon te sluiten en zo de 
infrastructuur en de kennis 
van het personeel verloren te laten gaan, eisen we dat ze een 
nieuwe job krijgen, met behoud van statuut en loon. Indien 
nodig moet het bedrijf genationaliseerd worden onder 
controle van de arbeiders en bedienden van het bedrijf zelf. 

Gelijke rechten voor iedereen!


