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DE WERKNEMERS VAN BPOST VERDIENEN UW STEUN

Van woensdag 7 november tot en met dinsdag 13 november gaat er een staking 
door bij bpost. Hiervan zal u ook hinder ondervinden. Een brief of pakje zal enkele 
dagen later zijn, uw postkantoor zal misschien gesloten zijn, ... De werknemers 
van bpost doen dit echter niet om u te pesten. Ze staken omdat de maat vol is, 
besparing na besparing krijgen ze over zich heen, het personeel is uitgeperst. 
Ook nam de dienstverlening voor de klanten de afgelopen periode af.

De staking is het gevolg van het neoliberaal beleid dat bij bpost gevoerd word. 
Hoewel de overheid meerderheidsaandeelhouder is met 51,04% van de aandelen, 
wordt het management van bpost enkel gedreven door winstmaximalisatie. Hier 
moet een einde aan gemaakt worden.

Daarom ondersteunen we als Linkse Socialistische Partij (LSP) de staking bij bpost 
ten volle en willen we er alles aan doen om ze te versterken. Met dit pamflet 
willen we onze solidariteit vergroten en visualiseren.

We hopen dat deze staking bij bpost het begin van de strijd is om van bpost weer 
een sterke openbare dienst te maken in het belang van de samenleving en het 
personeel. Dit zou dan weer een voorbeeld kunnen zijn voor andere openbare 
diensten of sectoren die beter door de maatschappij beheerd zouden worden als 
energie, de banken, ... We denken hierbij bv. aan Groot-Brittannië waar Corbyn 
de hernationalisatie van de spoorwegen populariseerde.
Ook u kan deze staking steunen! 

Bezoek een piket bij u in de buurt (op woensdag  7 november en donderdag 
8 november aan de distributiecentra in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en 
Luik, op  vrijdag 9 november vooral aan de grote postkantoren vanwaar veel 
uitreikrondes vertrekken).

Hang dit pamflet (zie de boodschap op de achterkant) aan uw raam.
Het is belangrijk dat we als werkenden/ werkzoekenden tonen dat we solidair 
zijn. De traditionele media geven vaak de indruk dat stakers wereldvreemd en niet 
meer van deze tijd zijn, en op weinig steun kunnen rekenen. Wij merken echter 
iets anders in onze campagnes. Via deze boodschap 
kunnen we dit iets tastbaarder maken. 

Een alternatief op deze gevestigde media is ons 
maandblad de Linkse Socialist, gemaakt door 
werkenden en jongeren voor werkenden en jongeren. 
Het laat werknemers in actie horen en brengt verslag 
van bewegingen nationaal en internationaal.
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“De Zweedse coalitie overleeft, maar is zwaar op de 
proef gesteld. Haar levensvatbaarheid is bedreigd. De 
linkerzijde is volop in beweging, maar vormt nog steeds 

geen alternatief. De extremen van rechts en links rukken op. 

Stabieler is het politieke landschap niet geworden.” Zo vatte De 

Standaard het samen een dag na de gemeenteraadsverkiezingen. 
door Nicolas croes
Langs Franstalige kant was het resul-taat rampzalig voor de liberale MR, ze-ker in Brussel maar ook in de meeste grote Waalse steden. Dit werd algemeen gezien als het gevolg van het beleid van de federale regering. Maar bij de MR zelf waren sommigen er snel bij om zon-debokken te vinden. Het was uiteraard allemaal de schuld van de anderen. Ze hebben bij de Franstalige liberalen wel iets geleerd van De Wever en de N-VA. De rechtse Alain Courtois, uittredend schepen en voormalig kopman van de MR in Brussel-stad, verklaarde de ver-pletterende nederlaag van zijn partij door de “omvorming van de wijken” waardoor de liberale boodschap niet langer aanslaat. Charles Michel – die zelf niet opkwam, maar de liberale lijst in zijn thuisstad Waver een klap van -15% zag incasseren – haalde uit naar de media en meer bepaald de RTBF om-

dat deze op zaterdag het journaal open-de met een reportage over het IPCC-rapport over klimaat. Er is onder de bevolking effectief een groeiende bezorgdheid rond milieuk-westies. En de liberalen hebben geen en-kel antwoord hierop. Maar het was toch vooral woede en frustratie rond sociale thema’s die een rol speelde, zeker langs Franstalige kant waar de tradities van de arbeidersbeweging nog sterker staan dan in Vlaanderen. Toch kregen ook de Vlaamse regeringspartijen klappen: zelfs in de ‘gele rand’ rond Antwerpen verloor N-VA in vergelijking met de ver-kiezingen van 2014. Elders was er zelfs forse achteruitgang. De pensioenhervor-ming in het bijzonder blijft onverteer-baar voor brede lagen van de bevolking. Het blijft ook tot protest leiden: op de ac-tiedag van de vakbonden op 2 oktober kwamen er opnieuw 65.000 mensen op 

straat! De fe-derale regering heeft er alles aan ge-daan om het sociale ongenoegen onder te sneeuwen door het over migratie en veiligheid te hebben, maar ook dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het zette bovendien de deur open voor een hernieuwde groei van extreemrechts in Vlaanderen.  
Sociale strijd: het beste antwoord op verdeeldheid 
Vakbondsacties voor de verkiezingen hebben sociale thema’s prominenter op de agenda gezet. Er was de grote beto-ging van 10.000 federale ambtenaren op 28 september in Brussel. Er waren de lokale betogingen van 2 oktober. Op 11 oktober was er een werkonderbre-king van het personeel van gemeenten, OCMW’s en publieke ziekenhuizen in Brussel onder de slogan “Alles wordt duurder, maar ons loon volgt niet.” Als we willen vermijden dat de 

‘Zweedse coalitie’ na de par-lementsverkiezingen van mei 2019 verder doet, moeten we de strijd opvoeren. Het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen stelde terecht dat de actiedag van 2 oktober moest gevolgd worde door een actie-plan, indien mogelijk in gemeenschap-pelijk vakbondsfront, met de “planning van een algemene staking voor het einde van het jaar.” Personeelsvergaderingen en militantenbijeenkomsten om zo’n ac-tieplan voor te bereiden en draagvlak te geven, zijn nodig. 
Links alternatief
Enkele dagen na de verkiezingen, op de internationale dag van strijd tegen ar-moede (17 oktober), herinnerde Eurostat er aan dat 20% van de Belgische bevol-king – bijna 2,3 miljoen mensen – be-dreigd wordt door armoede of sociale uitsluiting. Om het tij van toenemende armoede te keren, is een breuk met het besparingsbeleid nodig. De doorbraak van de PVDA op 14 oktober geeft aan dat de zoektocht naar alternatieven gro-ter wordt. De ruim 150 lokale verkoze-nen van de PVDA kunnen een belang-rijke rol spelen in het versterken van het 

sociaal verzet. Ook op politiek vlak moeten we onze strijd met durf en ambitie opvoeren. De commentatoren van het establishment zeggen dat een links project niet rea-listisch is wegens onbetaalbaar. Er zijn nochtans middelen genoeg. Maar dan moeten we het huidige financiële keurs-lijf wel doorbreken. Vandaag wordt de gemeenschap op een hongerdieet gezet om zoveel mogelijk cadeaus te geven aan de grote bedrijven. Energiebedrijven als Engie-Electrabel geven de cadeaus door aan de aandeelhouders en weigeren te in-vesteren in onderhoud van energiepro-ductie, laat staan in de ontwikkeling van duurzame energie. Een geloofwaardig links alternatief vertrekt van de behoef-ten van de meerderheid van de bevol-king. Dit vereist een programma gericht op een breuk met de marktlogica van het kapitalisme. We moeten uitleggen wat socialisme inhoudt en ons programma doorheen actie op straat populariseren. Dat heeft LSP gedaan in de verkiezings-campagne – zowel waar we kandidaten hadden (Sint-Gillis en Keerbergen) als waar we opriepen om PVDA te stemmen – en in de sociale strijd. Sluit je aan om onze strijdbare socialistische benadering te versterken! 

LokaLe verkiezingen: regering in de probLemen
SociaaL verzet moet tandje hoger SchakeLen! 

pensioenenna geslaagde actiedag op 2 oktober de druk verder opvoeren
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100 jaar geleden: duitse soldatenraad in Brussel 
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energie 
Besparen tot het licht uitgaat? energie in publieke handen!
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