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E-nieuwsbrief van de Vlaams-Socialistische Beweging
Vlaamse natie
Er woeden heel veel discussies om te
definiëren wie nu eigenlijk Vlaming kan
zijn en wat die Vlaming dan kenmerkt. De
V-SB doet niet mee aan deze nondiscussies en wil nog eens haar visie
meedelen.
In de beginselverklaring luidt het als volgt:
“Als Vlaming beschouwt de V-SB eenieder
die in het beoogde grondgebied van de
toekomstige
Vlaamse
staat
woont,
zonder
onderscheid
van
afkomst,
geslacht, geloof, moedertaal, seksuele
geaardheid of andere niet terzakedoende
criteria.”
Lidmaatschap van de Vlaamse natie is
bijgevolg open voor elkeen die in
Vlaanderen geboren wordt, alsook van
elkeen die op een andere wijze onder de
Vlaamse wetgeving valt.
Met deze visie sluit de V-SB nogmaals
aan bij de internationale “vaart der
volkeren”,
waarin
meer
en
meer
nagedacht wordt in termen van natieopbouw en -vorming en waarin meer en
meer
afgestapt
wordt
van
de
identiteitsfetisj.

In dit nummer:
>
>
>
>
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Vlaamse natie
en català
over de SF-Landdag
één met de boeren
besparen...

En Català
Vanuit
internationalisme
Vlaanderen opbouwen
Onze beginselverklaring is
door
een
vrijwilliger
vertaald naar zijn taal,
het Catalaans!
Declaracio principes
1. El Moviment Socialista
Flamenc
té
com
a
objectiu
una
societat
socialista amb igualtat
d’oportunitats, drets i
obligacions per a tots els
seus habitants en una
Flandes
independent,
lliure
de
totes
les
estructures
supranacionals antidemocràtiques i capitalistes i
que, en canvi, mantingui
una
relació
de
col·laboració i solidaritat
amb els altres pobles i
estats amants de la
llibertat.

Links-soevereinisme als alternatief
De blokkering en uitputting van het Belgische staatsmodel kunnen
niet meer verbloemd worden. De gevestigde politieke partijen zien
daarin evenwel geen enkel probleem. Ze blijven zoeken naar een
aantal lapmiddelen. De Vlaams-Socialistische Beweging legt een ander
voorstel op tafel: links-soevereinisme als breekpunt van de Belgische
rotspartijen.
Na 179 jaar is de Belgische staat uitgeput. De staatshervormingen die er enkel
toe dienden de machtsevenwichten niet te verstoren, die een onoverzichtelijk
kluwen van instellingen en bevoegdheidsverdelingen tot stand hebben
gebracht en die regionale autonomie als zoetmiddel aandienden, hebben
gefaald. Dat model is uitgeput.
De traditionele partijen kampen één voor één met organisatorische en
inhoudelijke problemen. Ze zijn niet langer in staat om fundamentele
antwoorden te bieden op fundamentele vraagstukken. Inherent daaraan is dat
ze niet verder kunnen kijken dan de eerstvolgende verkiezingen en op geen
enkele manier een toekomstgerichte visie kunnen schrijven. Ze zitten
diepgeworteld en rotsvast in het Belgische staatsmodel, waarmee ze, als ze op
dezelfde manier blijven verder spartelen, samen onderuit zullen gaan.
Het is onverantwoord hen te laten doen zonder enig weerwerk. Daarvoor staat
er voor ruim tien miljoen mensen veel te veel op het spel. Op politiek vlak, op
economisch vlak en op sociaal vlak. Er is dringend nood aan een breekpunt,
zodat er ruimte vrijkomt voor een ander model.
Het is tijd dat Vlaanderen en Wallonië de Belgische blokkering doorbreken, en
samen, als volwassen politieke entiteiten, in dialoog treden om zo de toekomst
van beide volkeren zelfbewuste en zelfgekozen kansen te geven. Twee
voorwaarden moeten evenwel ingevuld zijn.
Het recht op zelfbeschikking, het recht om een economische en sociale politiek
uit te tekenen moet daarin centraal staan. Natie-opbouw kan uitsluitend indien
Vlaanderen voor de volle honder procent een soevereine staat wordt.
Tweede voorwaarde, en onlosmakelijk verbonden met de eerste, is socialisme.
Enkel en alleen een politiek die de noden, eisen en rechten van de mensen
centraal stelt, en niet de bankrekeningen van een beperkte groep, in de
opbouw van de natie, kan in staat zijn een toekomstgerichte visie uit te
werken.
De V-SB steekt de handen uit de mouwen, goed wetende dat dit van iedereen
veel tijd, inzet en energie gaat vragen. Niks moet, alles mag. We zitten in een
dynamiek zonder vastbepaald ritme noch reeds uitgeschreven eindpunt. De
muziek en de teksten zullen we aan de man en vrouw brengen, die naar eigen
smaak kan kiezen. Niemand zal echter in staat zijn om onze partituren te
vernietigen.
Links-soevereinisme als alternatief voor een failliet staatsmodel en een failliet
autonomie-model. Hiermee is de V-SB de enige politieke formatie die niets te
verliezen heeft, maar net heel veel kan winnen.

Boeren en consumenten: samen sterk!
Duizenden Europese boeren protesteerden de voorbije week tegen de
extreem lage prijzen die de melkindustrie betaalt per liter melk. In
Wallonië goten boeren zo'n zes miljoen liter melk uit in de velden.
Vlaamse boeren protesteerden op hun manier door in Gent tienduizend
liter melk uit te delen. Deze acties staan niet op zichzelf. Al maanden
en jaren luiden de boeren de alarmbel. De Vlaams-Socialistische
Beweging (V-SB) steunt de boeren in hun protest.
Vandaag betaalt de melkindustrie, met als grootste bedrijven Solarec, la laitere
Walhorn, Danone en Campina, amper twintig eurocent per liter melk, terwijl
diezelfde liter voor de boeren 27 eurocent kost. De boeren worden, met andere
woorden, onderbetaald. In fel contrast hiermee, blijven de prijzen die de
consument betaalt stabiel of stijgen ze zelfs. Waardoor de melkindustrie en de
melkdistributie hun winsten zien toenemen op de rug van hen die produceren
en consumeren.
De protesten van de melkveehouders zijn uiteraard een deel van een groter
geheel. Kleinschalige en duurzame landbouw is ook in Vlaanderen nog altijd
broodnodig. De onafhankelijkheid van de landbouwers ten opzichte van de
grote melkindustrie moet versterkt worden, zodat zij niet onderworpen worden
aan hun geldhonger en machtsmisbruik. De boeren moeten zich gesteund en
beschermd weten door de samenleving én door de overheid.
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Daarom moet de overheid de nodige maatregelen treffen
om betere handelsregels te bekomen. Zodat degelijke en
waardige prijzen tot stand komen die, enerzijds, voldoende zijn
opdat de boeren uit de kosten geraken en een degelijk loon
hebben, en die, anderzijds, betaalbaar blijven voor de
consumenten.
Daarom moet de overheid de lokale markten, afgestemd op
concrete lokale behoeften, promoten en steunen. Voor de V-SB
is het waanzin dat landbouwproducten een wereldreis maken,
terwijl ze ook ter plaatse geproduceerd kunnen worden.
Er moeten maatregelen komen om het misbruik dat de
melkindustrie van haar machtspositie maakt, ongedaan te
maken: het opkopen van melk onder de productieprijs
moet verboden worden.
Het vrijspel van de melkindustrie om de prijzen in de
productieketen te bepalen (productie-transformatieuiteindelijke verkoop) moet aan banden gelegd worden.
Het speculatieve spel van de groothandel met witte
producten moet verworpen worden.

In dit kader pleit de V-SB voor voedselsoevereiniteit: het recht van volkeren
en staten om zelf te beslissen over hun landbouw- en voedselbeleid,
onafhankelijk van de dictaten van supra- en internationale technocratische
instellingen.
De V-SB beseft dat er van de overheden niet veel te verwachten valt,
aangezien ze de lokale agenten zijn van het mondiale kapitaal en de
melkindustrie nooit tegen het hoofd zullen stoten. Maar we kunnen, als
consumenten, zelf de keten doorbreken:

Koop rechtstreeks bij de boeren,
bóven de productieprijs en ónder de winkelprijs.
Daar worden we allemaal beter van.

Besparen op kap van de bevolking...
Alle overheden in het land willen grote besparingsplannen doorvoeren. Geen
enkele slaagt er, 'als gevolg van de crisis', in een begroting op te stellen zonder
grote tekorten– nadat zij eerst miljarden hebben uitgegeven om de winsten
van de banksector veilig te stellen. Om deze begrotingsgaten te dichten, willen
de verschillende overheden nu ernstig bezuinigen op verschillende sociale
voorzieningen. Bij De Post wil grote baas Johnny Thijs zogenaamde 'wijkbodes'
invoeren, dat wil zeggen goedkope interimwerkkrachten. In het Franstalig
onderwijs heeft de coalitie van 'linkse' en 'sociale' partijen PS, cdH en Ecolo al
het startschot gegeven om ook in onderwijs drastisch te besparen.
Ook de Vlaamse Regering plant soortgelijke grote 'besparingen', die vooral de
sociale voorzieningen treffen. Ook bij hen zal het onderwijs niet buiten schot
blijven en mogen de leerkrachten en het personeel zich opmaken voor een
harde, hete herfst. Niettegenstaande er een partij in de regering zit die zichzelf
socialistisch noemt, en niettegenstaande er een partij in de regering zit die
beweert voor de belangen van het Vlaamse volk op te komen, zal de regeringPeeters II een even hard neoliberaal besparingsbeleid voeren als een regering
met
de
Open
VLD
als
coalitiepartner
zou
doen.
De regering-Peeters zal besparen op de kap van de gewone bevolking, terwijl
megalomane bouwprojecten en enorme geldverkwisting ten behoeve van
enkele economische lobbygroepen gewoon blijven voortgaan. Vanuit de
getroffen sectoren zal er sterk verzet komen. Onder meer in het onderwijs zal
de strijd die aan Franstalige kant al is begonnen vroeg of laat opflakkeren. De
V-SB zal de strijd van het Vlaamso onderwijspersoneel steunen. De beste lange
termijn oplossing om ‘de crisis aan te pakken’ bestaat immers niet uit
besparingen op de kap van de arbeidende bevolking en de schoolgaande jeugd,
maar integendeel uit méér investeringen in kwalitatief onderwijs voor iedereen.

Lidmaatschap
De lidgelden blijven dezelfde: €5
voor werkenden, €3 voor
studenten en niet-werkenden.
Een
radicaal
links
en
soevereinistisch alternatief is
broodnodig. Vlaanderen heeft
ons nodig. En wij, wij rekenen op
jou! Bouw mee aan hét Vlaamse
en linkse alternatief voor de 21ste
eeuw!

VOLGENDE
V-SB-VERGADERING
Vrijdag
20 november
Details volgen nog
T-shirts
Kostprijs: €8, in verschillende maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net

Rekeningnummer
979-5944274-22
IBAN: BE06 9795 9442 7422
BIC: ARSPBE22
Voor vragen: info@v-sb.net

