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Op 24 februari stelde de PVDA haar “Fenomenaal sociaal programma” voor. Dit programma 
voor de verkiezingen van mei telt 849 eisen rond zes thema’s en 40 hoofdstukken met een 
argumentatie die 252 pagina’s omvat. In zijn  inleiding vat PVDA-voorzitter de rode draad van 

dit programma als volgt samen: “Eerlijke belastingen, sociale vooruitgang en klimaatinvesteringen 
zijn de drie kernpunten van onze RedGreenDeal.” Dossier door BORIs (Brussel)

De historische klimaatbeweging, die van de ‘gele hesjes’ tegen 
de stijgende prijzen en taksen en ook de vakbondsmobilisaties 
rond pensioenen en de dalende koopkracht geven uitdrukking 
aan de afwijzing van de groeiende ongelijkheden. Het PVDA-
programma wil een antwoord bieden op heel wat van die be-
kommernissen. Het is in dit dossier niet mogelijk om gedetail-
leerd op alle voorstellen in te gaan, zelfs niet om het over alle 
hoofdstukken te hebben. We beperken ons tot de grote lijnen 
van het programma om de sterktes en beperkingen ervan te be-
grijpen zodat de arbeidersbeweging en de jongeren sterker staan 
in hun acties.

Programma tegen de sociale afbraak van de rege-
ring-Michel

Voor veel vakbondsleden en jongeren is een van de grootste uit-
dagingen van de verkiezingen om de terugkeer van een harde 
rechtse Thatcheriaanse regering naar het model van de rege-
ring-Michel te voorkomen. Die regering voerde vanaf 2014 een 
veralgemeend offensief tegen onze pensioenen, lonen, sociale 
uitkeringen en openbare diensten. Het verkiezingsprogramma 
van de PVDA beantwoordt deze uitdaging in het eerste hoofd-
stuk: “Werk en sociale bescherming.” Daarin wordt een bilan 
opgemaakt van de regering-Michel om er offensieve eisen te-
genover te plaatsen, zoals de vakbondseisen maar ook specifie-
ke eisen die door de PVDA ontwikkeld zijn. Het zijn eisen die 

belangrijk zijn opdat iedereen de eindjes aan elkaar kan knopen.
Het gaat onder meer om een terugkeer van de pensioenleeftijd 
op 65 jaar; intrekking van de asociale maatregelen rond ver-
vroegd pensioen, brugpensioen en eindeloopbaan; een mini-
mumpensioen van 1.500 euro netto per maand en toegang tot 
een volledig pensioen voor vrouwen na 40 jaar loopbaan; een 
minimaal uurloon van 14 euro; afschaffing van de wet van 1996 
rond het concurrentievermogen en herstel van de volledige in-
dex; einde van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkerin-
gen; optrekken van het leefloon en de sociale uitkeringen tot de 
Europese armoedegrens; individualisering van het recht op soci-
ale uitkeringen en het welvaartsvast maken ervan.

Welke arbeidsduurvermindering?

Het hoofdstuk rond werk bekijkt de 176.000 jobs die Michel 
I zou gecreëerd hebben. Er wordt meteen op gewezen dat de 
meerderheid hiervan geen stabiele jobs zijn, maar jobs op ba-
sis van onzekere contracten. Tegen de doorgedreven flexibili-
teit verdedigt de PVDA de maximale werkdag van 8 uur en de 
afschaffing van flexi-jobs. Het gebruik van interimkrachten zou 
beperkt worden en overuren zouden enkel mogelijk zijn op vrij-
willige basis waarbij bovendien 150% van het loon wordt be-
taald. De PVDA legt ook uit dat het nodig is om de toename van 
werkgerelateerde ziektes aan te pakken en om de werkloosheid 
te bestrijden. De 30-urenweek zonder loonverlies en met bijko-
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mende aanwervingen wordt echter niet voorgesteld als veralge-
meende maatregel in de volgende legislatuur.

Deze eis wordt naar voren geschoven als een doelstelling op lan-
gere termijn. In dit programma wordt de toepassing ervan be-
perkt tot enkele proefprojecten in openbare crèches enerzijds en 
door de toepassing ervan in de private sector te stimuleren met 
financiële hulp voor 1.000 bedrijven die zich vrijwillig aandie-
nen voor de invoering van de 30-urenweek. Er wordt niet in-
gegaan op het bedrag, de omvang of de duur van die financiële 
hulp aan bedrijven. De PVDA zwakt de eis dus af in de richting 
van de vierdagenweek die door de PS wordt voorgesteld (vooral 
gericht op de eindeloopbaan voor 55-plussers) of door Défi (voor 
de creatie van jobs voor laaggeschoolden in Brussel). De PS en 
Défi stellen voor om deze maatregel te financieren via de socia-
le zekerheid, om de kosten voor de werkgevers te beperken in de 
hoop hen zo te overtuigen om de arbeidsduur te verlagen.

Een recente studie van onderzoekers aan de 
ULB in opdracht van Brussels minister van 
Werk Didier Gosuin (Défi) toonde noch-
tans dat de werkgevers geen gebruik willen 
maken van de arbeidsduurverkorting. Er is 
federale regelgeving die een driemaande-
lijkse vermindering van de sociale bijdragen 
van 400 euro per werkende toekent indien 
de arbeidsduur gedurende vier jaar verlaagd 
wordt tot minder dan 38 uur per week. Deze 
maatregel is een complete flop en is voor-
al bekend van de toepassing op 520 van de 
600 personeelsleden van Auto 5. In januari 
2017 werd een collectieve arbeidsovereen-
komst gesloten om de arbeidstijd op jaar-
basis te berekenen. Het personeel werkt nu 
gemiddeld 36 uur per week op vier of vijf 
dagen, met wisselende uurroosters met een 
marge tussen minstens 32 en maximum 
40 uur per week. Het is niet toegelaten om 
meer dan twee opeenvolgende weken 40 uur 
te werken. Zaterdagwerk levert niet lan-
ger overloon op. Als dit soort arbeidsduur-
vermindering tot 36 uur per week met meer 
flexibiliteit al geen enthousiasme opwekt bij 
de werkgevers, hoe zal de PVDA dan 1.000 
bedrijven vinden die een 30-urenweek zonder extra flexibiliteit 
willen invoeren?

In Frankrijk werd de 40-urenweek in 1936 ingevoerd onder een 
regering van het Volksfront. Dat gebeurde op basis van een mas-
sale strijd van de arbeidersbeweging. In België werd de 40-uren-
week in de bouw en de koolmijnen ingevoerd na de stakingen 
van juni 1936. Het ging telkens om strijd die het voortbestaan 
van het kapitalisme bedreigde.

De hoop om de bazen te overtuigen is een utopie. De realisatie 
van de 30-urige werkweek vereist de uitwerking van een ernstig 
strijdplan om de nodige krachtsverhouding op te bouwen.

10 miljard euro publieke investeringen per jaar 
voor het milieu en een sociaal beleid

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verdedig-
de Gauches Communes (een samenwerking tussen de Linkse 
Socialistische Partij en de Humanistische Partij in Brussel) de 

noodzaak van een radicaal plan van publieke investeringen. Het 
besparingsbeleid en de transfer van publieke middelen naar de 
grote bedrijven zorgden voor een halvering van de publieke in-
vesteringen op 25 jaar. Om het niveau van de jaren 1970 te ha-
len, zou 15 tot 20 miljard euro per jaar extra nodig zijn! Deze 
kwestie trad opnieuw op de voorgrond met het gebrek aan on-
derhoud van de Brusselse tunnels, de zinkgaten als gevolg van 
lekken in waterleidingen van Vivaqua, de insijpeling van vocht 
in de federale musea en andere publieke gebouwen, …

Op dit te verhelpen, wil de PVDA een investeringsbank voor 
het klimaat en een sociaal beleid oprichten. Deze bank zou elk 
jaar 5 miljard euro investeren in openbaar vervoer, de isolatie 
van gebouwen, wetenschappelijk onderzoek en hernieuwbare 
energie. Tevens zou elk jaar 5 miljard euro uitgetrokken worden 
voor extra investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, 
sport, hulp voor mensen met een beperking en kinderopvang.

Het bedrag waarover deze investeringsbank 
zou beschikken, komt overeen met de ge-
schatte opbrengst van de belangrijkste maat-
regel voor de financiering van het PVDA-
programma: de miljonairstaks die 10 miljard 
euro per jaar moet opleveren. De publieke 
investeringen worden gekoppeld aan deze be-
lasting op de vermogens van de superrijken.

Een publieke bank en een publiek 
energiebedrijf of de nationalisatie 
van deze sectoren?

Het PVDA-programma ontwijkt zorgvul-
dig de kwestie van nationalisaties. De partij 
beperkt zich tot het voorstel van een publie-
ke bank en een publiek energiebedrijf in de 
context van een private markt. Het idee is om 
deze publieke bank op te richten op basis van 
de activa van Belfius. De geschiedenis toonde 
ons nochtans reeds de beperkingen van een 
dergelijke oplossing.

Hoe kan een publieke bank die speculatieve 
investeringen weigert de concurrentie aan-
gaan met private banken die in periodes van 

hoge speculatieve rendementen veel aantrekkelijker zijn? Dat is 
overigens de reden waarom de ASLK (de Algemene Spaar en 
Lijfrentekas) begin jaren 1990 werd geprivatiseerd. Toen Belfius 
nog Dexia heette, verhinderde de aanwezigheid van heel wat po-
litici in de raad van bestuur (waaronder Di Rupo en Dehaene die 
zelfs een tijdlang voorzitter was) niet dat de bank op de beurs 
speelde om de aandeelhouders extra dividenden te bezorgen.

We hebben genoeg publieke middelen ingezet om de banksec-
tor overeind te houden. Laten we de volledige sector in handen 
van de gemeenschap plaatsen. Zo kunnen we een einde maken 
aan speculatie en tegelijk een garantie bieden voor de veiligheid 
van het spaargeld, leningen aan lage rentevoeten aanbieden aan 
kleine handelaars en particulieren en kan het spaargeld gemobi-
liseerd worden als bron van liquiditeit voor sociale investeringen 
die beantwoorden aan de noden van de bevolking. We denken 
daarbij onder meer aan de creatie van crèches, scholen en vol-
doende degelijke sociale woningen.

Hetzelfde geldt voor de energiesector, zeker als we de klimaat-

De PVDA wil ongetwijfeld 
aantonen dat ze bereid 
is om in een progressie-
ve meerderheid te stap-
pen en wil daarom de lat 
niet te hoog leggen. Dat 
zal echter niet volstaan om 
kritiek te krijgen over de 
onbetaalbaarheid ervan. 
We zagen dit ook al na de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Welke regering er ook 
gevormd wordt, er zal druk 
zijn om fors te besparen.
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verandering ernstig willen aanpakken. Waarom zouden we het 
antwoord op de hoge elektriciteitsprijzen beperken tot een ver-
mindering van het deel dat naar de gemeenschap gaat, meer 
bepaald de BTW? Waarom zouden we aanvaarden dat de hoge 
tarieven van energieproducenten en distributeurs gepaard gaan 
met gigantische winsten door deze private bedrijven? Een vol-
ledig publieke energiesector zou toelaten om de productie en dis-
tributie van energie te beheren. Het zou het mogelijk maken om 
investeringen en wetenschappelijk onderzoek op nieuwe groene 
technologie te richten. Ook zouden we goedkope energie garan-
deren en de winsten investeren in onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van groene energie. De kernuitstap wordt dan moge-
lijk en de productie zou gegarandeerd zijn door de massale in-
vesteringen in hernieuwbare technologieën.

Een onrealistisch programma?

De PVDA doet een grote inspanning om de haalbaarheid van 
haar programma aan te tonen. De partij stelt dat de maatregelen 
voor het klimaat, de koopkracht en de sociale investeringen in 
evenwicht zijn dankzij een rechtvaardiger fiscaliteit en niet door 
het kapitaalbezit zelf aan te pakken. De PVDA wil ongetwijfeld 
aantonen dat ze bereid is om in een progressieve meerderheid te 
stappen en wil daarom de lat niet te hoog leggen. Dat zal ech-
ter niet volstaan om kritiek te krijgen over de onbetaalbaarheid 
ervan. We zagen dit ook al na de gemeenteraadsverkiezingen. 
Welke regering er ook gevormd wordt, er zal druk zijn om fors 
te besparen. Het PVDA-programma zal in het beste geval be-
schouwd worden als interessant voor het sociale en het klimaat, 

maar destructief voor de economie.

Een linkse regering die een miljonairstaks invoert, zal meteen 
op patronaal verzet botsen, met sabotage van de economie on-
der de vorm van kapitaalvlucht. Het belangrijkste tegenargument 
van de PVDA hieromtrent houdt geen steek. Er wordt verwe-
zen naar de Franse vermogensbelasting (ISF), voor deze werd 
vervangen door een symbolische taks op immobiliën. Deze ISF 
leidde slechts tot een beperkte kapitaalvlucht van 0,3%. Maar 
de ISF bracht slechts 4 tot 5 miljard euro per jaar op en geen 10 
miljard, bovendien in de context van een Franse economie die 
zes keer groter is dan de Belgische. De miljonairstaks gaat een 
pak verder dan de ISF.

De belasting op grote fortuinen (een voorloper van de ISF) die 
in 1981 door de eerste Franse regering onder Mitterand werd 
doorgevoerd, een regering waar Raoul Hedebouw naar ver-
wees tijdens het jaarlijkse partijfeest Manifiesta, botste effectief 
op een offensief patronaal verzet. Diezelfde regering van PS en 
PCF schafte tegelijk de doodstraf af, trok de minimumlonen met 
10% op (wat betrekking had op 5% van alle Franse werkenden), 
verhoogde de kinderbijslag en het minimumpensioen, verlaag-
de de pensioenleeftijd tot 60 jaar, voerde de 39-urige werkweek 
in en een vijfde week betaald verlof, ging over tot de nationali-
satie van banken en vijf grote industriële groepen met schade-
loosstelling. Het patronaat was furieus en ging over tot sabotage 
in de vorm van lock-outs en kapitaalvlucht. De rijken staken de 
Zwitserse grens over met koffers vol geld. Ze stortten de Franse 
economie in chaos. In plaats van het nationalisatiewapen te ge-
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bruiken om de sabotage te stoppen, maakte de regering-Mit-
terand na een jaar een bocht om haar goede wil aan de werkge-
vers te tonen. Er werd een besparingstraject opgestart waarbij 
onder meer de automatische indexering van de lonen werd afge-
schaft.

Gebrek aan strijd of gebrek van een programma 
met socialistische maatregelen?

In 1981-82 was er geen gebrek aan strijdbaarheid in de Franse 
arbeidersbeweging. Ook de Griekse arbeidersbeweging toon-
de recenter een enorme strijdbaarheid met 40 algemene stakin-
gen en een kletterende overwinning in het referendum van 2015 
tegen het besparingsprogramma van de Trojka. De regering 
van Syriza deed effectief onvoldoende beroep op sociale mobi-
lisatie, maar de belangrijkste reden voor het falen van links in 
Griekenland ligt elders. In de eerste maanden van haar ambts-
termijn nam de regering-Tsipras heel wat concrete maatregelen: 
verhoging van het minimumloon, 13de maand voor de pensioe-
nen, stopzetting van het jobverlies in de publieke sector en blok-
kering van de privatisering van het elektriciteitsbedrijf. Maar 
voor het Europese establishment waren zelfs deze beperkte 
maatregelen onaanvaardbaar. De terugbetaling van de Griekse 
schulden werd geëist. Zelfs na het referendum van juli 2015 was 
het nog niet te laat, maar de regering-Tsipras moest dan wel een 
keuze maken: zelf een besparingsbeleid voeren of socialistische 
maatregelen nemen zoals de nationalisatie van de volledige fi-
nanciële sector en de sleutelsectoren van de economie of nog de 
niet-betaling van de publieke schulden met een oproep aan de 
arbeidersbeweging in heel Europa om de strijd tegen het bespa-
ringsbeleid aan te gaan.

Laten we lessen trekken uit het falen van de linkse regering in 
Frankrijk in 1981 en Griekenland in 2015. Als we de noodzaak 
van het wapen van de nationalisatie niet populariseren om een 
regering van de miljonairstaks mogelijk te maken tegenover het 
patronaal verzet, dan wordt de arbeidersbeweging niet voorbe-
reid op de moeilijkheden en taken die voor ons liggen.

Links moet een echte verandering betekenen voor het leven van 
de mensen. Als een linkse regering geen fundamenteel verschil 
maakt, krijgen rechts-populisme en extreemrechts de vrije hand 
om het ongenoegen en de woede naar een ramp te leiden.

Stem PVDA, sluit aan bij LSP

Op 26 mei is een stem voor de PVDA de beste garantie op link-
se verkozenen en het blokkeren van een heruitgave van de rege-
ring-Michel en haar beleid. Het is ook de beste manier om in de 
kiescampagne op te komen voor een massaal plan van publieke 
investeringen voor het klimaat en een sociaal beleid. Het pro-
gramma van de PVDA beperkt zich tot een poging om de markt 
aan banden te leggen met een betere verdeling van de rijkdom in 
het kader van het kapitalistisch systeem. In het uitgebreide kies-
programma vind je geen verwijzing naar de noodzaak van maat-
schappijverandering of socialisme.

We zijn bereid om de PVDA zoveel mogelijk te steunen, we heb-
ben zelfs aangeboden om op basis van ons eigen politiek profiel 
op de lijsten van PVDA te staan. We roepen op om voor PVDA 
en voor een regering van de miljonairstaks te stemmen. Maar 
dat volstaat niet.

In deze context van crisis van het kapitalisme zullen zelfs be-
perkte sociale maatregelen niet aanvaard worden. We moeten 

vertrekken van het fundamentele uitgangspunt dat er geen en-
kele reële verbetering van de situatie van de massa’s mogelijk is 
zonder te raken aan de kapitalistische eigendomsrechten.

Sluit aan bij LSP om de arbeidersbeweging en de jongeren te 
wapenen met de socialistische maatregelen die zich opdringen.

In plaats van ons te beperken tot wat het meest realistisch lijkt, 
heeft links nood aan durf en stoutmoedigheid. De arbeidersbe-
weging kan vertrekken van een goed uitgewerkt strijdprogram-
ma dat met een linkse regering de overgang van het kapitalisme 
naar het socialisme op de agenda zet.
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Brief van LSP aan PVDA
Na 26 mei zal een veelvoud van het huidige aantal PVDA-
verkozenen in de parlementen zetelen. Dat is een positieve 
ontwikkeling waar LSP aan wil bijdragen. Met het oog op de 
verkiezingscampagne stuurden we een brief naar de PVDA-
leiding met een vraag tot samenwerking.

 “Vooreerst van harte proficiat met jullie resultaat bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van oktober 2018. In een pak Vlaamse 
centrumsteden haalde de PVDA haar eerste zetels. In Brussel 
en in de belangrijkste Waalse steden behaalden jullie een ech-
te doorbraak. Dit betekent een belangrijke stap vooruit om de 
strijdbewegingen een politieke vertaling te geven.

“Jullie weten dat waar mogelijk de afdelingen en leden van LSP/
PSL campagne hebben gevoerd voor een zo sterk mogelijk sco-
re voor de PVDA/PTB-lijsten. In Keerbergen en Sint-Gillis na-
men we zelf deel aan brede linkse oppositielijsten die respecta-
bele scores konden neerzetten. Jullie kennen onze mening dat de 
score nog beter had kunnen zijn wanneer de PVDA/PTB het als 
haar taak had gezien om alle verschillende stromingen van con-
sequent links en de vele individuele linkse syndicalisten en acti-
visten samen te brengen.

“De uitdaging bij de komende parlementsverkiezingen, voor 
het Europese, het federale en regionale niveau is nog groter. 
De crisis van het kapitalisme en het bijhorende besparingsbe-
leid heeft veel woede en verzet losgeweekt. Michel I werd direct 
na haar totstandkoming al met een historische stakingsbewe-
ging geconfronteerd. Deze had het potentieel om de regering en 
haar partijen te doen vallen. Sindsdien is het verzet nooit meer 
echt gaan liggen, maar botste het op de vraag welk alternatief er 
voorhanden is wanneer we deze regering ten val brengen. Het 
veiligheidsthema werd na de aanslagen van november 2015 in 
Frankrijk en vooral die van 22 maart 2016 in eigen land boven 
gehaald om de aandacht bewust af te leiden van de diepe soci-
ale crisis in het land. Ook de vluchtelingencrisis werd door de 
rechtse partijen gebruikt om gedurende periodes alle politieke 
aandacht af te leiden van de cruciale sociale thema’s. Het effect 
hiervan kan beperkt blijven indien de georganiseerde arbeiders-
beweging erin slaagt om de klassentegenstelling in de samenle-
ving bovenaan de agenda te plaatsen door sterke mobilisaties en 
het beargumenteren van een noodzakelijk alternatief plan voor 
de samenleving.

“De diepe vormen van uitbuiting, via steeds toenemende werk-
druk en een dalende koopkracht, hebben de voorbije jaren tel-
kens nieuwe zuurstof gegeven aan het noodzakelijke sociale 
verzet. Een eeuw geleden zei Eugene Debs, een Amerikaanse 
socialist: “Ik verzet me tegen een sociale orde die toelaat dat een 
mens door niets nuttig te doen een fortuin van miljoenen dollars 
verzamelt, terwijl miljoenen vrouwen en mannen elke dag hard 
werken en amper genoeg hebben om een ellendig bestaan te lei-
den.” Deze woorden zijn vandaag voor velen herkenbaar en wor-
den door meer en meer mensen gezien als de essentie van ons 
kapitalistisch systeem.

“Daarenboven geven de fantastische mobilisaties van jonge-
ren vandaag uitdrukking aan een groot ongenoegen tegenover 
de onwil van de klassieke politieke partijen om het klimaatpro-
bleem bij de wortel aan te pakken.

“Zal de komende verkiezingscampagne gaan over veiligheid en 
vluchtelingen en zullen de schrijnende tekorten in onze samen-
leving in dit kader worden geplaatst? Of zal de aandacht worden 

geconcentreerd op de impact van de wereldwijde aanwas van 
rijkdom bij een superkleine toplaag van miljardairs? De nooit ge-
ziene concentratie van rijkdom legt de contradicties van het sys-
teem bloot. Nog nooit was de capaciteit van de mensheid groter 
om alle cruciale problemen van onze samenleving op te lossen. 
Nog nooit was het zo duidelijk dat dit niet mogelijk is vanwe-
ge de kapitalistische orde die de productiemiddelen in privébezit 
houdt en daardoor een enorm deel van de geproduceerde waarde 
laat afromen in de richting van de kapitalistische elite.

“Een duidelijk en klaar links antwoord voor een socialistisch al-
ternatief op deze waanzin kan zowel in de sociale strijd als in 
verkiezingstijd de geesten van velen beroeren. Er zijn internati-
onale voorbeelden genoeg die recent hebben aangetoond dat een 
strijdbaar en ambitieus alternatief op de besparingswaanzin op 
brede en enthousiaste steun kan rekenen.

“In België dreigt de N-VA het communautaire spook terug bo-
ven te halen, zowel tijdens als na de verkiezingen. De onbe-
stuurbaarheid van het land zou volgens hen daarin bestaan dat er 
sprake is van twee verschillende realiteiten in het land. Nochtans 
hebben Waalse postbodes, Brusselse bagagehandelaars op 
Zaventem en Vlaams Proximus-personeel veel meer met elkaar 
gemeen dan met hun respectieve politieke vertegenwoordigers of 
kapitalistische elite die dezelfde taal spreken.

“Wij zijn er samen met jullie van overtuigd dat een sterke sco-
re voor de PTB in Wallonië en PTB/PVDA in Brussel heel goed 
mogelijk is. Maar ook in Vlaanderen bestaat een groeiend poten-
tieel voor een consequent linkse politieke stem.

“Zowel SP.a en PS hebben zware klappen gekregen de voorbije 
jaren, waarbij terecht hun geloofwaardigheid diepgaand in vraag 
werd gesteld bij linkse kiezers. Groen en Ecolo proberen hiervan 
te profiteren door zich op te werpen als de nieuwe leiders van 
wat zij zien als ‘links’. Ze hebben na de gemeenteraadsverkie-
zingen nog eens getoond dat ze in de feiten geen probleem heb-
ben met een klassiek liberaal beleid. Ze stapten zonder dralen in 
allerhande lokale coalities met Open VLD, MR, CDH of N-VA.

“We moeten een belangrijke strijd aangaan om ervoor te zorgen 
dat ook in Vlaanderen de PVDA een sterke score haalt en meer-
dere parlementsleden haalt voor het Vlaamse en federale parle-
ment. Zo kunnen we diegenen van antwoord dienen die beweren 
dat de verschillen in score bewijskracht leveren voor twee ver-
schillende realiteiten in ons land.

“LSP/PSL wil zich inzetten om de scores van PVDA/PTB te 
versterken, met onze eigen visie en een programma waarin we 
de noodzaak van socialistische maatschappijverandering beplei-
ten. Veel van jullie leden kennen onze leden als gerespecteer-
de syndicalisten en activisten. Dikwijls staan ze zij aan zij in 
de strijd. De beste manier voor ons om bij te dragen aan jullie 
campagne is met LSP/PSL kandidaten die een reële meerwaarde 
kunnen bieden op jullie lijsten en de beste motivatie geven aan 
onze leden om zich in te zetten voor de best mogelijk score.

“Voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben we een 
gelijkaardige hand gereikt aan jullie. Dit werd geweigerd. We 
hopen dat jullie deze houding kunnen herevalueren en dat jullie 
deze brief en het voorstel dat wij hierin formuleren opvatten als 
een constructieve bijdrage in de strijd voor een consequent links 
alternatief. We kijken er naar uit om jullie antwoord te ontvan-
gen.”


