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E-nieuwsbrief van de Vlaams-Socialistische Beweging

Klimaatproblematiek
Naar aanleiding van de klimaattop in
Kopenhagen, stapten duizenden mensen
in Brussel mee in de betoging om druk uit
te oefenen op de politici. De V-SB was
erbij.
Tegelijkertijd
stellen
we
dat
een
fundamentele
oplossing
van
de
klimaatcrisis niet kan gevonden worden
binnen het kapitalisme, dat niet in staat is
z’n honger naar winst af te remmen
omwille van het in stand houden van een
ecologisch evenwicht (incl. een werkelijk
rationeel beheer van de natuurlijke
hulpbronnen) en de bevrediging van de
basisbehoeften van de wereldbevolking.
De ‘resultaten’ van de Kyoto-akkoorden
en
de
plannen
die
tegenwoordig
gekoesterd worden, kunnen hiervoor als
bewijzen dienen: een lucratief handeltje in
CO2-emissierechten, inperking van de
budgetten
voor
openbaar
vervoer,
invoeren van agrobrandstoffen, het
langer openhouden of zelfs bouwen van
nieuwe kerncentrales,…
Enkel de overgang naar een samenleving
waarbij de economische activiteit bewust
ten dienste geplaatst wordt van de
belangen van de bevolking, kan hieraan
voldoen.
En
dit
vereist
massale
bewustwording van onderuit. Van boven
zal de druk niet komen…
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Boycot de handelsmissie naar de staat Israë l
De Vlaams-Socialistische Beweging nam op 10
november ll. deel aan een protestbijeenkomst aan de
lokalen van de Brusselse Directie van Buitenlandse
Handel tegen de organisatie van een economische
handelsmissie naar de zionistische staat 'Israël', van 6
tot 10 december 2009. Het is ongehoord en immoreel
om een handelsmissie te sturen naar een staat die
systematisch de mensenrechten schendt en de
principes van het internationaal recht met de voeten
treedt.
Nog geen jaar geleden heeft de staat 'Israël' zich
bezondigd aan oorlogsmisdaden door zijn extreem
buitensporige en gewelddadige aanval op het zeer
dichtbevolkte Gazagebied, waarbij meer dan 1300
Palestijnen (waaronder het merendeel burgers)
werden gedood. Deze oorlogsmisdaden werden
uitvoerig besproken in het in september verschenen Goldstone-rapport van de Verenigde
Naties. Bovendien blijft de staat systematisch en tegen reeds vroeger gemaakte afspraken
in, nederzettingen bouwen en uitbreiden op Palestijns grondgebied op de Westelijke
Jordaanoever, waarbij het in verregaande mate door allerlei reisbeperkingen en
controleposten de bewegingsvrijheid ontneemt aan de Palestijnse inwoners. Ook brengen
almaar meer mensenrechtenorganisaties, zowel Palestijnse als Israëlische, schokkende
getuigenissen aan het licht over hoe de rechten van de Palestijnse bevolking in de bezette
gebieden geschonden worden. Het is opmerkelijk dat in deze periode waarin velen met
euforie reflecteren op de val van de Berlijnse muur de door het zogenaamde ‘vrije
Westen’ gedomineerde internationale gemeenschap nog steeds geen krimp geeft over de
zogezegde 'verdedigingsmuur' die de Israëlische staat, in strijd met het internationale
humanitair recht, amper enkele jaren geleden gebouwd heeft en waarmee het grote
stukken Palestijns landbouwgebied geannexeerd heeft. Nog steeds blijft de staat 'Israël',
ondanks toenemende kritiek van almaar meer ngo's, quasi onaantastbaar en almachtig,
immer geflankeerd door zijn goede bondgenoot de Verenigde Staten.
De V-SB is vooral verontwaardigd over de geraffineerde manipulatie waarmee deze
handelsmissie werd aangekondigd op de webstek van Brussels Export. Zo stond er
letterlijk: “Zakenlui die voor het eerst naar Israël gaan, zijn vaak verwonderd over de
normale gang van zaken in dit land.” (Of nog pittiger in het Frans: “Les hommes
d’affaires venant pour la première fois en Israël sont généralement surpris par la normalité
de ce pays.”) Wie tussen de regels door las, kon opmerken dat er bovendien nog een
gunstig investeringsklimaat zou heersen. De Directie van Buitenlandse Handel, die nauw
samenwerkt met de Brusselse patronale organisatie BECI, weigert de missie af te blazen.
Ze bleek enkel bereid om de formulering van de aankondiging van de handelsmissie op
haar webstek aan te passen. Zo is het duidelijk waar de prioriteiten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest liggen...
Positief is dat Vlaams minister-president Kris Peeters heeft laten weten dat het Vlaamse
exportagentschap, Flanders Investment & Trade, niet zal deelnemen aan deze
handelsmissie. Felicitaties moet hij van ons alvast niet verwachten aangezien de deelname
niet werd afgelast om principiële redenen, maar louter wegens een tekort aan deelnemers.
De V-SB blijft intussen voorstander van een boycot van de zionistische staat 'Israël'
zolang deze de uitvoering van de VN-resoluties naast zich neerlegt, de mensenrechten
binnen het historische Palestina weigert te respecteren en het onvoorwaardelijke
recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen betwist. Daarom blijft ze

onverminderd actief binnen het internationale protest tegen de zionistische staat
'Israël' en blijft ze het Palestijnse verzet steunen.

VB, PS en cdH hypocriet inzake Palestijnse kwestie
Het kabinet van minister Cerexhe en de Brusselse patronale organisatie BECI verdedigde
de handelsmissie door erop te wijzen dat ook andere landen, waar de mensenrechten
worden geschonden, bezocht worden door Brusselse handelsmissies. Het Vlaams Belang
maakte in een persmededeling gebruik van juist dezelfde redenering om ‘islamitische
politici uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement’ die hun verontwaardiging over deze
handelsmissie lieten blijken, zijnde Mohammed Daif (PS) en Ahmed El Khanouss (cdH),
te beschuldigen van hypocrisie.
Op zich heeft het Vlaams Belang hier een punt, maar als het Vlaams Belang werkelijk zo
begaan is met het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, de mensenrechten of de democratie
in die andere landen, waarom merken we daar dan zo weinig van? Waarom bestempelt het
Vlaams Belang het Koerdische verzet dan als terreur? Waarom staat het in het DHKP-Cproces niet aan de kant van hen die het nu ‘extreem-linkse terroristen’ noemt? Waarom
protesteert het dan niet tegen de kroonprinselijke handelsmissie naar China op zich, in
plaats van zich te verontwaardigen over het feit dat Marie-Rose Morel haar vader slechts
mocht begeleiden op voorwaarde dat ze een koninklijke schutkring van 50 meter
respecteerde?
Alles wijst erop dat de Tibetanen, de Koerden en de Saoedische vrouwen de minste van de
zorgen van deze partij zijn, en slechts nu opgerakeld worden om het protest tegen de
handelsmissie in diskrediet te brengen. Het Vlaams Belang trekt al veel langer de kaart van
de zionistische staat. Die is zogezegd een bastion van het Westen in het Midden-Oosten en
de Palestijnse strijd is niet meer dan terrorisme gestoeld op islamitisch fundamentalisme,
hierbij voorbijgaand aan de rol van christenen, vrijzinnigen en zelfs joden in het
Palestijnse verzet. Het VB reduceert de wereldpolitiek uit electorale beweegredenen tot
een strijd tussen het Vrije Westen en De Islam net zoals de Amerikaanse neocons, aan wie
zij zich graag optrekken. De tijd dat het VB met enige ernst volksnationalistisch kon
worden genoemd, ligt ver achter ons, als die er al geweest is…
Dat neemt niet weg dat er wel degelijk kritiek kan geuit worden op Diaf en El Khanouss.
De eerste zit in de partij die de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
levert en de partij van de laatste levert de minister van economie. Het lijkt er op dat PS en
cdH van twee walletjes willen eten: enerzijds paaien ze het Brusselse patronaat door deze
handelsmissie te organiseren, anderzijds protesteren ze tegen diezelfde handelsmissie om
zich populair te maken bij het Brusselse electoraat.
Als internationalistische beweging schaart de V-SB zich consequent achter de eisen
en het verzet van zowel de Palestijnen als de Koerden, de Turkse democraten en de
Tibetanen!

De taal is gans het volk
Op 26 oktober nam in de Occitaanse stad Carcassonna een grote manifestatie
plaats van de platformbeweging "Anem, Oc!", die streeft naar een betere status
voor de Occitaanse taal. Aan die manifestatie namen heel wat organisaties deel
uit de brede Occitaanse beweging, alsook waren er delegaties vanuit andere
volkeren die een soortgelijke strijd voeren. In totaal waren er ongeveer twintig
duizend deelnemers. Er was ook een vertegenwoordiging van V-SB om de
internationale solidariteit tussen de volkeren te beklemtonen. Het was een
leerrijke en inspirerende ervaring en we hebben er contacten gelegd met linkse
en soevereinistische bewegingen, zoals het vroegere Anaram au Patac, dat

tegenwoordig Libertat heet (www.libertat.org). V-SB zal in de toekomst
trachten verder te werken aan het leggen van deze internationale
contacten, want de strijd voor een sociale economie en voor nationale
soevereiniteit moet kaderen in een brede, internationale strijd voor
een andere wereld.

Steunbericht voor Breizhistance
Breizhistance is een nieuw links-independentistisch alternatief in Bretanje. De V-SB
stuurde een steunbericht.
James Connolly affirmait que "si demain on retirerait l'armée britannique et si l'on hissait
le drapeau vert sur le Château de Dublin, sauf si vous créeriez la république socialiste, vos
efforts seraient en vain. L'Angleterre continuerait à vous dominer. Elle vous dominerait à
travers ses capitalistes, ses propriétaires, ses financiers, à travers toute la gamme d'instituts
commerciaux et individualistes qu'elle a plantés dans ce pays et qu'elle a arrosés avec les
larmes
de
nos
mères
et
le
sang
de
nos
martyrs".
Il écrivit cela en 1897, dans le contexte de la situation irlandaise. Mais le cœur du
raisonnement reste actuel et universalisable: l'indépendance et l'autonomie sous le plan
politique ne restent que des gestes privés de sens s'ils ne sont accompagnés d'une
démocratisation sur le plan économique. De même, la lutte pour cette démocratisation
économique ne peut réussir que si elle s'ancre sur la situation concrète et locale, y compris
les aspirations nationales. Le défi de la gauche est d'en faire la synthèse. La création de
Breizhistance / Parti Socialiste de Bretagne fait preuve de la volonté et capacité de la
gauche bretonne d'assumer cette tâche, et ceci dans le dans la situation difficile de l'état
jacobin
qu'est
la
République
française.
L'intégration des aspirations nationales dans le projet progressiste ne mène nullement à un
repli sur soi, car il est impossible de vouloir la libération d'une nation sans vouloir la
liberté des autres, qu'elles soient 'grandes' ou 'petites', européennes ou non. Si la quête
pour l'autogestion n'est pas inscrit dans un internationalisme, son succès, si jamais attaint,
sera toujours à la merci du système capitaliste mondial, et donc fragile. Par conséquent, il

va de soi que le V-SB / Mouvement pour une Flandre indépendante et socialiste apporte
son soutien au nouveau regroupement de la gauche indépendantiste bretonne dans son
juste combat pour l'autodétermination et l'autogestion de la nation bretonne.
Solidair in de strijd!

Jong en independentist een misdaad? Nee!
Eind november, begin december ontstond er heel wat commotie in Baskenland naar
aanleiding van de arrestatie van tientallen militanten van de radicale linkse
jongerenbeweging Segi. Zij worden ervan beschuldigd deel uit te maken van de
bevrijdingsorganisatie ETA. Segi stuurde een oproep tot internationale solidariteit de
wereld in. De V-SB ging daarop in, samen met de jongeren van Sinn Fein, tal van
communistische bewegingen én met Jong N-VA. Hieronder vindt u de tekst in het Engels
zoals Segi die toegestuurd heeft, en de lijst van ondertekenaars.
Youth and independentist: not a crime/ Joven e independetista: un crimen?
Around the police/juridical attack, 34 people arrested, against the Basque youth movement,
the different youth movements below want to declare:
We do not consider this attack as an aggression against one concrete organization. Between
the arrested people there were representatives of the feminist movement, squatter
movement, the movement for another housing policy…at least the representatives of a
diverse and alive movement which aim is building an alternative social and national
project for the Basque country.
The civil and political rights are again not respected by the Spanish state. We demand
respect, for all different projects that reflex the diversity of our country, including the right
to defend an independetist and socialist alternative for the Basque country.
We demand to stop all this continuous attacks against the Basque youth and the guarantees
to develop our political compromise without repression and with respect to our civil and
political rights.
The signatories of this manifest call a press conference next Friday and a demonstration
next Saturday to show collectively that we refuse this attack, show our solidarity to the
arrested people and ask for their liberation.
Ógra Shinn Féin (Ierland), Young Communist League South Africa (Zuid-Afrika), Jong NVA (Vlaanderen), Left Youth of Finland - Vanu (Finland), Rodt (Finland), Ghjuventu Corsa
(Corsica), KOE (Griekenland), Revolution (Duitsland), Unita Naziunale (Corsica), Partido
Comunista de Bolivia (Bolivië), Giovani Comunisti (Italië), Arab (Duitsland), V-SB
(Vlaanderen), CSA Murazzi- Collettivo Universitario Autonomo (Italië), Kollettivo
Studenti Autorganizzati (Italië), Revolutionärer Aufbau Schweiz (Zwitserland),
Internationale Rode Hulp (internationaal), Revolutionäre Jugend Zürich (Zwitserland),
Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen Hamburg (Duitsland), Resistencias,
International Magazine (Griekenland), Diktio (Griekenland), International Forum
(Denemarken), SUF (Denemarken), Centro social Askatasuna (Italië), Cajei (Catalaanse
Landen), KHAI (Koerdistan), Irish-Basque Solidarity Committee (Ierland), Maulets
(Catalaanse Landen), Manca pro su independenza (Sardinië), Yesca (Castillië), Izquierda
Castellan (Castillië), Briga (Galicië), La plataforma (Castillië), Reconstruccion comunista
(Madrid), Ateneo popular de solidaridad entre pueblos (Castillië), Iniciativa Comunista
(Madrid), Ami (Galicië), Jaleo (Andalusië), Azarug (Canarische Eilanden), Chobanella
(Aragon), Darreu (Asturië).

Udalbiltza en Egunkaria
Er valt nog heel wat meer te vertellen over Baskenland. In december had de V-SB een
ontmoeting met een delegatie van Udalbiltza. Dit is het enige nationale instituut, waarin
lokale mandatarissen samen overleggen over politieke projecten om Baskenland als natie
vanuit de dorpen en de steden op te bouwen. Dit instituut is verboden en de leiders ervan
worden door de Spaanse staat vervolgd met het eeuwige weerkerende argument dat
iedereen ondertussen al van buiten zou moeten kennen: ze zouden deel uitmaken van ETA.
We hebben een interview afgenomen met de Basken, dat we in januari zullen publiceren.
Alle info: www.udalbiltza.net
Hetzelfde geldt voor de zaak rond Egunkaria. Dit unieke dagblad, dat volledig in het
Baskisch verscheen, werd in 2003 manu militari gesloten. De directie werd opgepakt en
gefolterd. De rechtszaken zijn begonnen op 12 december. De V-SB werd door de
steungroep Egunkaria International gecontacteerd met de vraag contacten te bezorgen en
eventueel de handen uit de mouwen te steken. Daarom hebben we in eerste instantie een
aantal documenten en presentaties naar het Nederlands vertaald en bereiden we nu een
informatie-avond voor. Een datum plakken we er nog niet op, omdat dit wat afhangt van
het verloop van de rechtszaak.
Info: www.egunkaria.info/international
Of in het Nederlands: De Basken en hun strijd
Wij houden u op de hoogte!

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!
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T-shirts
Kostprijs: €8, in verschillende maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net
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