
De gemeenteraadsverkiezingen in oktober worden erg 
belangrijk in Antwerpen. Helaas is het meest waar-

schijnlijke scenario op dit ogenblik een verderzetting van 
het harde, neoliberale stadsbestuur onder leiding van 
N-VA. Het is een stadsbestuur dat in de afgelopen zes jaar 
de tekorten die al bestonden heeft uitgediept en van Ant-
werpen een laboratorium heeft gemaakt voor een hard 
rechts beleid.

Het lijdt geen twijfel dat het voor de hele linkerzijde een be-
langrijke prioriteit is om De Wever uit het stadhuis te krijgen. 
Op het kartel Samen hoeven we daarvoor al niet meer te reke-
nen. SP.a is door de schandaalsfeer verbrand, maar vooral: het 
beleid van SP.a in de vorige legislaturen legde de basis voor het 
besparingsbeleid dat nu aan versneld tempo door N-VA wordt 
uitgevoerd. Dit maakt ruimte voor een ‘groene golf’ tegen De 
Wever. We hebben daar begrip voor, maar in het verleden zorg-
de Groen in de regering of het Antwerps bestuur onvoldoende 
voor een breuk met het neoliberaal beleid. 

LSP denkt dat een links stadsbestuur moet uitgaan van de no-
den die er in Antwerpen bestaan. Verregaande investeringen 
zijn nodig op allerlei vlakken. De woningnood kan enkel het 
hoofd geboden worden door een massaal investeringsplan dat 
de bouw van 20.000 sociale wooneenheden inhoudt, zoveel 
mensen staan nu immers op een wachtlijst. Het stadsbestuur 
moet het voorbeeld geven door een arbeidsduurvermindering 
zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen om tot 
een 30-urenweek te komen. Ook voor degelijk en gratis open-
baar vervoer zijn massale investeringen nodig. 

De middelen zijn aanwezig; het komt er op aan ze te gaan ha-
len waar ze zitten: bij de havenbazen en de diamantfraudeurs. 
We zullen die middelen niet cadeau krijgen: er zal een harde 
strijd met massamobilisatie voor nodig zijn. In die strijd zullen 
we iedereen nodig hebben: strijdbare syndicalisten, consequen-
te socialisten, Lidl-personeel dat rebelleert tegen de onhoudba-
re werkdruk, sociaal werkers die tegen de vermarkting ingaan, 
ouders die bezorgd zijn om de luchtkwaliteit rond scholen, …

Stem PVDA, sluit aan bij LSP

Het programma van PVDA sluit vandaag het meest aan bij 
deze eisen. Het is een programma dat het neoliberale stadsbe-
stuur wijst op zijn tekortkomingen en terechte voorstellen doet 
rond investeringen in huisvesting, mobiliteit, sociaal werk, … 
Dit kan een goede aanzet zijn voor de ontwikkeling van een 
linkse tegenbeweging.  

Antwerpen heeft nood aan een linkse politiek. Wij denken 
dat PVDA vandaag het best geplaatst is om die linkse stem 
te vertolken. Wij willen dat versterken. Kandidaten van LSP 
zullen er niet zijn: ons voorstel wordt voorlopig nog niet opge-
nomen door PVDA. Maar we roepen wel op om voor PVDA 
te stemmen. 

Verkiezingen zullen niet volstaan om het tij te keren. Het fi-
nancieel keurslijf dat lokale besturen tot een besparingsbeleid 
verplicht, zullen we niet zomaar doorbreken.  Daarvoor is een 
beweging nodig die opkomt voor de belangen van de Antwerp-
se bevolking en ingaat tegen de neoliberale citymarketeers die 
onze stad in de uitverkoop zetten. 

Zo’n beweging staat sterker met een programma van echte 
verandering: een beleid dat vertrekt van de sociale noden en 
behoeften in de stad. Onder het kapitalisme is elke verwor-
venheid slechts tijdelijk, de winsthonger van de 1% rijksten 
bedreigt steeds opnieuw onze levensstandaard. Bouw met 
ons aan een sterke Linkse Socialistische Partij om de strijd te 
versterken en de noodzaak van radicale en echt socialistische 
maatschappijverandering  op de agenda te zetten. 

•	 Voor	een	massaal	publiek	investeringsplan	met	de	
bouw	van	20.000	sociale	wooneenheden,	scholen,	
kinderopvang,	...

•	 Stadsbestuur:	zet	de	toon	en	voer	de	30-urenweek	
zonder	loonverlies	met	bijkomende	aanwervingen	in

•	 Propere	lucht,	geen	eindeloze	files:	voor	gratis	en	
degelijk	openbaar	vervoer

•	 Stem	in	oktober	tegen	het	neoliberale	beleid:	stem	
PVDA.	Vecht	mee	voor	een	socialistische	

	 samenleving:	sluit	aan	bij	LSP

LokaLe verkiezingen: 
consequent Links aLternatief nodig! 



Na een informatiecampagne waarin tienduizenden pensioenkranten 
werden verdeeld, wordt op 16 mei in Brussel betoogd. Het ongenoegen 
rond de pensioenen is erg groot: hoe komt het toch dat we steeds harder 

werken en dat de winsten steeds groter worden, maar dat er geen geld zou 
zijn voor leefbare pensioenen? De werkdruk maakt dat weinigen zich tot 67 
jaar zien werken, waarop de regering nu de druk op elk van ons wil opvoeren 
om toch langer te werken. Actie is nodig en dus is het belangrijk dat er op 16 
mei betoogd wordt. Velen stellen zich echter al de vraag: wat na 16 mei? 

Mocht de regering na één betoging van ge-
dacht veranderen, dan hadden we niet opnieuw 
rond de pensioenen moeten betogen. We mogen 
daaruit niet de conclusie trekken dat betogen en 
actievoeren niets uithaalt. Als we niets doen, 
zal de regering nog sneller en harder inbeuken 
op onze levensstandaard. Zonder onze acties 
is het publieke debat zo goed als volledig in 
handen van de rechterzijde en kan de tandem 
Michel-De Wever er straks nog een termijn bij 
doen. Er is niet minder maar meer actie nodig. 
Geen actie die beperkt is tot het versterken van 
de onderhandelingspositie van de vakbonds-
leidingen, maar opbouwende acties die bre-
dere lagen meetrekken en de publieke opinie 
beïnvloeden. 

Is dat onmogelijk? In de herfst van 2014 heb-

ben we dat voor elkaar gekregen met de nati-
onale betoging gevolgd door provinciale sta-
kingen en dan een nationale algemene staking. 

Het stilleggen van de acties na dat actieplan 
van 2014 heeft tot verwarring en frustratie geleid 
onder heel wat militanten. Strijdbare delegees 
moeten er alles aan doen om de frustratie om 
te zetten in een sterker inzicht in de oorzaken 
van die frustratie. De vakbondsleidingen heb-
ben na 2014 niet durven doorzetten tot de val 
van de regering, onder meer omdat er zich een 
probleem stelt met alternatieven op die regering. 
Binnen het kapitalisme is er weinig marge voor 
toegevingen aan de werkende klasse waardoor 
de sociaaldemocratie zich de afgelopen decen-
nia steeds meer heeft vereenzelvigd met het ka-
pitalisme en het beleid dat bij ons bespaart om 

uit te delen aan de superrijken. De vakbonden 
kunnen echter zelf een politiek project verde-
digen, campagne errond voeren en druk zetten.

Onze strijd voor een ander beleid zal meer 
dan één slag vergen en daar moeten we op 
voorbereid zijn. Na 16 mei mag het protest 
niet gestopt worden. Een goed uitgewerkt op-
lopend actieplan kan de druk opvoeren. Kijk 
naar Frankrijk en de steun voor de beweging 
daar. De acties moeten ook een duidelijk doel 
hebben: de val van de regering en het bespa-
ringsbeleid. Doorheen het protest moeten we 
onze politieke vertegenwoordiging tegenover 
die van de 1% rijksten opbouwen. 

Pensioenbetoging 
mag geen eindpunt zijn

De Actief Linkse Studenten (ALS, www.actieflinks.be) in Ant-
werpen organiseren op 8 mei aan de Universiteit Antwerpen 

een debatavond in het teken van de 50-jarige verjaardag van 
“Mei ‘68”.

Sprekers van dienst:
- Thomas Decreus: docent Filosofie aan de KULeuven en mede-

werker van DeWereldMorgen.be. Naar aanleiding van 50 jaar mei 
‘68 publiceert Thomas een artikelenreeks op DeWereldMorgen.be 
over het woelige einde van de jaren ‘60 in Frankrijk: http://www.
dewereldmorgen.be/dossiers/mei-68

- Anja Deschoemacker: militant van de Linkse Socialistische Partij 
(http://www.socialisme.be/) en verantwoordelijke van “ROSA”, een 
campagne die actief mobiliseert om de vrouwenstrijd in België terug 
op de agenda te plaatsen (http://campagneROSA.be/). Anja is tevens 
auteur van het boek “De nationale kwestie in België. Een antwoord 
van de arbeidersbeweging is nodig”.

Mei ‘68: hoogtepunt van woelige jaren ‘60?
Frankrijk daverde op zijn grondvesten; protesten tegen de Vietna-

moorlog en de zwarte burgerrechtenbeweging in de VS, de seksu-
ele revolutie ... wereldwijd kwam de sociale strijd eind ‘60 in een 
stroomversnelling. De Arabische Lente, #MeToo … : de vergelij-
king met mei ‘68 wordt snel gemaakt. Voor rechts is het de start van 
het individualisme, voor veel jongeren een inspiratiebron voor ver-
zet. Waar kwam die revolte vandaan? Ga met ons in discussie over 
wat mei ‘68 exact betekent heeft.

Studenten- of arbeidersbeweging?
Mei ‘68 wordt in de eerste plaats geassocieerd met de Franse stu-

dentenopstand. De revolte was echter veel breder dan dat. Frankrijk 
werd overspoeld door een stakingsgolf die 10 miljoen arbeiders be-
trok in stakingen en bedrijfsbezettingen. In Parijs kwamen een mil-
joen mensen op straat. Op korte tijd was de macht in het land eerder 
aan de piketten te vinden, dan in de parlementen. De enorme repres-
sie kon niet verhinderen dat de eisen van de arbeiders en studenten 
ook de boeren en magistraten bereikten. De massa’s stonden op het 
punt de macht uit handen van de kapitalistische elite te nemen ..

.
Seksuele revolutie

Het was ook de tijd van de seksuele revolutie. Jongeren trokken sek-
sualiteit en de beleving ervan uit handen van priesters en heersende 
zeden. Toegang tot anticonceptie, dragen wat je wil, gelijke rechten 
en seksuele vrijheid voor vrouwen. Het was de start van de eerste fe-
ministische golf. Waarom kon seksisme toen niet volledig uit de maat-
schappij gebannen worden? Wat is het verband met #MeToo? Is Mei 
‘68 de oorzaak van de commercialisering van het vrouwenlichaam? 
Wat is er vandaag van de eisen van de seksuele revolutie geworden?

Leuven Vlaams
In België vertaalt ‘68 zich eerst in Leuven Vlaams, de beweging 

voor Nederlandstalig onderwijs in Leuven. Vandaag proberen recht-
se krachten die opstand te linken aan hun agenda. Wat was het ka-
rakter van die Vlaamse eisen? Waren het de rechtse nationalisten die 
de beweging leidden? Of was het een beweging voor democratisch 
onderwijs, tegen de (Franstalige) conservatieve elite?

50 jaar mei ‘68: kom naar onze meeting!
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