
Voor ons klimaat en onze 
mobiliteit: stop de besparingen 
op openbaar VerVoer!

3 miljard euro wil minister Galant tussen 2016 
en 2019 bij de spoorwegen besparen. Daarbij 
moeten meer dan 6000 jobs verdwijnen bij 
Infrabel, NMBS en HR-Rail. 1 op 5 treinen zal 
daardoor geen treinbegeleider meer aan boord 
hebben en zeker 600 loketten zullen sluiten. De 
productiviteit moet tot 20% omhoog! Daarvoor 
moet minder personeel meer presteren. Het 
betekent afbouw van diensten en veiligheid en 
meer afschaffingen en vertragingen van treinen 
(verdere onderinvestering in infrastructuur). 
Het is voor velen duidelijk dat de besparingen 
maar tot een ding zullen leiden: miserie voor 
personeel en reizigers, en het vooruitzicht op 
een geprivatiseerd openbaar vervoer. Als we 
hiervoor naar de omringende landen gaan kijken 
zien we dat dit een veel duurder en minder 
efficiënt openbaar vervoer zal veroorzaken.

Ook bij De Lijn staan straffe besparingen op 
het vooruitzicht, de Vlaamse regering wil tot 115 
miljoen euro gaan besparen, dit bovenop de 
vorige reeks besparingen van 2012 (50 miljoen). 
Bij De Lijn wordt vooral bespaard door de 
reiziger rechtstreeks meer te laten betalen (denk 
maar aan de talloze tariefverhogingen) alsook 
door bussen minder frequent te laten rijden en 
de vroegste en laatste bussen eveneens af te 
schaffen. Ook worden de trajecten steeds langer 
waardoor ook meer vertraging zal veroorzaakt 
worden.

Na de klimaattop COP21 moet er dringend 
naar oplossingen voor de ecologische catastrofe 
gezocht worden. In plaats daarvan beslissen 
zowel de Vlaamse als de Belgische regering om 

niet te investeren in de meest ecologische vorm 
van transport, namelijk deftig werkend openbaar 
vervoer. De besparingen bij het openbaar 
vervoer zullen onmiddellijk effect hebben op de 
vergroting van het fileprobleem en de versterking 
van de CO2 uitstoot.

Het is duidelijk dat zowel personeel als 
reizigers onder deze situatie zullen lijden, 
of het nu is door afgeschafte treinen, het 
gebrek aan spoorpersoneel om de veiligheid 
en organisatie te kunnen garanderen of het 
uitvallen van de busdiensten buiten de stad en 
de afschaffing van nachtbussen in de steden. 
Enkel een eengemaakt antwoord van reizigers 
en personeel kan de besparingstrein stoppen! 
Het is daarom noodzakelijk om samen te zitten 
en geïnformeerd tussen te komen in het debat 
en zo het thema weer op de politieke agenda 
te plaatsen. 

Om de strijd tegen besparingen 
in het openbaar vervoer te 

ondersteunen, organiseert de 
Linkse Socialistische Partij op 
24 februari een meeting in café 
Multatuli om 19u30, onder het 
motto: “niet besparen, maar 

investeren in milieuvriendelijk 
openbaar vervoer!”.

Gastsprekers zijn een syndicale militant van 
het spoor en een militant van De Lijn. Verder 
komt ook een student aan het woord die zal 
ingaan op de gevolgen van privatisering en de 
gevolgen voor het milieu. Na de sprekers is er 
plaats voor discussie en vragen.
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Actief Linkse Studenten en de Linkse 
Socialistische Partij - Antwerpen 
nodigen jullie graag uit op onze 

meeting naar aanleiding van internationale 
vrouwendag.

De strijd voor vrouwenrechten is 
onderdeel van de emancipatiestrijd van 
de arbeidersbeweging. De traditie van 8 
maart als internationale vrouwendag is dan 
ook nauw verbonden met de geschiedenis 
van arbeidersstrijd, het begon met een 
textielstaking in New York in 1908 die vanaf 
1911 door de socialistische arbeidersbeweging 
werd herdacht en op de internationale 
vrouwendag van 1917 het begin vormde van 
de revolutie in Rusland.

LSP herdenkt ook dit jaar de internationale 
vrouwendag. We doen dit met een meeting 
die open staat voor wie dit wil, zowel vrouwen 
als mannen aangezien de strijd tegen 
onderdrukking een gezamenlijke strijd tegen 
het kapitalisme is.

Op de meeting nodigen we drie jonge, 
vrouwelijke sprekers uit om iets meer te 
vertellen over het belang van vrouwenstrijd 
vandaag. De recente gebeurtenissen in 
Keulen op oudejaarsnacht en de verschillende 
reacties van politici vereisen een antwoord.

De sprekers zullen dan ook uit verschillende 
invalshoeken ingaan op onze slogan “Racisme 
is geen antwoord op seksisme”.

Kom en discussieer mee over het 
antwoord op seksisme, en hoe we hier 
ons verder moeten rond organiseren in 
het Antwerpse!

>> 8 maart >>19u30 >>Café Multatuli 
>> Lange Vlierstraat 5, 2000 

Antwerpen

Inkom: gratis

aCtie en Vorming op Vrouwendag

* Op 5 maart is er een nationale vormingsdag 
van LSP met tal van sprekers en discussies. Vanaf 
10u in Hovenierstraat 45, Molenbeek

* Op 6 maart is er in Brussel een betoging van 
vrouwelijke asielzoekers

Meer info via socialisme.be

9 april: soCialisme 2016
De jaarlijkse discussiedag van LSP vindt 

dit jaar op 9 april plaats. Jonge activisten, 
syndicalisten en al wie opkomt voor een 
betere wereld zijn daarop welkom om 
collectief de discussie te voeren over 
de belangrijkste sociale en politieke 
kwesties van dit moment. Het is geen 
dag met academische debatten, maar 
een moment waarop we gelijkgezinden 
ontmoeten om samen na te gaan hoe 
we op het terrein een krachtsverhouding 
kunnen uitbouwen. 

Op Socialisme 2016 staan we ook 
stil bij historische gebeurtenissen en 
internationale actualiteit, maar de nadruk 
ligt toch vooral op wat er in ons land 
gebeurt. We willen lessen trekken uit 
bewegingen van de afgelopen maanden 
om sterker te staan in de strijd tegen 
het kapitalisme om te bouwen aan een 
samenleving zonder uitbuiting, oorlog en 
ellende.

Het volledige programma volgt spoedig 
op socialisme.be. Een eerste spreker 
die we al kunnen aankondigen is Iers 
parlementslid Paul Murphy. 

doe mee met lsp!
De Linkse Socialistische 

Partij is actief in de strijd tegen 
het besparingsbeleid en tegen 
de pogingen van rechts om 
ons te verdelen met racisme, 
seksisme, homofobie, ... We 
staan voor een socialistisch 
alternatief op het kapitalisme. 
Het kapitalisme leidt enkel 
tot crisis en ellende voor 
de meerderheid van de 
bevolking, nochtans zijn er 
genoeg middelen aanwezig 
om iedereen een degelijk 
leven aan te bieden. Zo 
bezitten de 62 rijksten ter 
wereld evenveel als de armste 
helft van de wereldbevolking. 
Een herverdeling van de 
rijkdom zullen we niet zomaar 
krijgen, we zullen het moeten afdwingen door 
de dictatuur van de 1% rijksten te bestrijden en 
omver te werpen zodat het plaats kan maken 
voor de democratische controle door de 99%. 

LSP is Antwerpen onder meer actief 
onder jongeren, syndicalisten en 
migrantengemeenschappen. 

We namen met onze anti-
fascistische campagne 
Blokbuster het initiatief 
voor een betoging tegen 
de racistische Pegida op 
9 januari laatsleden. We 
betoogden met 100 tegen 
haat en terreur. 

Steun LSP, volg onze 
standpunten door een 
abonnement te nemen 
op ons maandblad ‘De 
Linkse Socialist’ (zo krijg je 
meteen wat tegengif voor de 
dagelijkse propaganda van 
de gevestigde media). Een 
gewoon abonnement kost 
20 euro of minstens 2 euro 
per maand doorlopende 

opdracht op rekening BE 48 0013 9075 9627 van 
‘Socialist Press’.

Doe mee met LSP, kom naar onze activiteiten, 
vraag om een discussie om LSP voor te stellen, 
word lid! Kom samen met ons op voor een 
socialistische wereld zonder oorlog, ellende, 
werkloosheid, racisme, ... ! 


