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Op 29 november is er een globale actie dag voor het ___

In de klimaatbeweging schuiven we oa. de eis naar voren: 

energie in ___ handen

Bij de ___ (afkorting) is Elio Di Rupo als voorzitter nu 

vervangen door ___ (achternaam)
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Loonschaal

Om tegen het neoliberaal beleid deftig te kunnen strijden 

hebben de vakbonden een uitgebreid ___ nodig

Belgische koepel socialistische vakbond

In de witte sector zijn coordinatiecomitées opgezet van de 

Witte Woede of Blouses Blanches. ___ in actie of La Santé 

En ___

De voorzitter van het Vlaams Belang heet (ironisch genoeg) 

Van ___

Ons gemeenteraadslid in Seattle heet ___ (achternaam)

In Chili leidde de verhoging van de ___ tot een veel grotere 

en algemenere revolte

Bij klimaatactivisten begint een algemeen antikapitalistisch 

bewustzijn te groeien. Zo is de slogan ontstaan: "The wrong 

___ is burning."

We voeren met de vakbonden al geruime tijd campagne 

voor een minimum___ van 14€/u

Op 7 november was er een staking van de Brusselse lokale 

___

Asociale maatregelen van de nieuwe Vlaamse Regering: 

gemeenschapsdienst voor ___ en de afschaffing van het 

fiscaal voordeel op hypothecaire leningen: ___

Radicaal linkse partij met parlementaire verkozenen

Om onze rechten te verdedigen zal syndicale ___ nodig zijn

Bij De ___ is de afgelopen jaren hevig bespaard. Deze 

busdienst is nochtans een evidente klimaatmaatregel. Door 

personeelstekort zijn er nu in Vlaams-Brabant al enkele 

dagen stakingen
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De nieuwe minister-president van Vlaanderen 

(voornaam=17) (achternaam=18) (partij=19)

Bij deze openbare omroep wordt ook bespaard en zijn 

stakingen op til.

We zijn als socialisten tegen de ___ van openbare diensten

Eens er stakingen uitbreken moeten we op een bepaald 

moment oproepen tot fabrieksbezettingen en het oprichten 

van arbeiders- en fabriekscomités. In het Russisch noemen 

deze comités ___

Intergovernmental Panel on Climate Change

Extinction Rebellion

Bij gebrek aan wil om aan sociale eisen tegemoet te komen 

gaat de staat snel over in harde ___
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Het net van Brusselse openbare en universitaire 

ziekenhuizen heet het ___-netwerk

Klimaatactiviste ___ Thunberg

Arbeiders die het werk neerleggen

Door de arbeiders hun cruciale rol in de ___, hebben ze 

economische macht

het kapitalisme is in een structurele ___

Neen aan het offensief van ___ tegen ___ in Syrië!


