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Zo hartverwarmend
is solidariteit
@Wannes Nimmegeers

Veel vonkjes maken samen een groot vuur
in de Winter van solidariteit. Met meer dan
3000 vrijwilligers organiseert de PVDA
deze winter bijna 600 solidariteitsacties.
Solidariteit is besmettelijk.

De sint voor elk kind
De veranda van Yüksel Kalaz, PVDA-gemeenteraadslid in
Gent, staat in geen tijd vol met speelgoed. De facebookoproep die hij met enkele arbeiders van Volvo lanceerde om
speelgoed in te zamelen, kent een overdonderend succes.
Het initiatief kreeg snel navolging over het hele land.

Werkers van staal,
hart van goud

Als de regering
het niet doet…

Als blijkt dat de lokale voedselbank met grote
tekorten kampt, verzamelen de staalarbeiders van
Aperam in Charleroi meer dan 1 ton voedsel als steun.
De generositeit van de werkende klasse.

…dan doen we het zelf. Bijna 1000
laptops zamelen leden van de PVDA
in over het hele land. Maanden na
de eerste lockdown zijn er immers
nog veel leerlingen die geen laptop
hebben om degelijk thuis les te
volgen. Solidariteit werkt.

Soep
voor de zorg
“Heerlijk.” Een kom dampende soep
doet deugd na een lange shift.
In samenwerking met zeven lokale
restaurants maakte het initiatief
Soep voor de zorg al meer dan 500
liter soep. Dankzij een kleine bijdrage
werden de soepmakers ook vergoed.
Win-win voor de zorgverleners en de
lokale horeca.

Kom bij de doeners
Neem vandaag nog je lidkaart € 20/JAAR
sms ‘lid’+ je naam en adres naar 0492 77 50 07
📱 word
💻 lid met één klik op pvda.be/lidworden
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Buschauffeurs zorgen
voor warme kerst
In Borgerhout steken de buschauffeurs van De Lijn hun
vaste klanten van het dienstencentrum Den Drossaert
een hart onder de riem. Ze leverden twee bussen vol
zelfgemaakte kerstmanden af.

Dit virus is een
klassenvirus
PVDA-voorzitter Peter Mertens
over de wereld na corona

“2021 wordt een jaar van
vriendschap, empathie en
verzet”, zegt PVDA-voorzitter
Peter Mertens. We spraken met
hem over de wereld na corona.
Online, zo gaat dat in tijden van
pandemie.
Hoe kijkt u naar het feit dat we de
coronapandemie maar niet onder
controle krijgen?
Peter Mertens. Na het gepruts met
de mondmaskers en het gebrek aan
testen, komt nu ook de vaccinatie
maar traag op gang. We hebben goed
opgeleide artsen en fantastische
verpleegkundigen in de ziekenhuizen.
Maar onze preventieve gezondheidszorg is veel minder sterk, dat zegt ook
de bekende virologe Erika Vlieghe.

Er zullen nu wel meer middelen
naar de zorg gaan, dat is toch een
goeie zaak?
Peter Mertens. Inderdaad. Toen
wij in juli 2019 ons voorstel voor
een noodfonds voor de zorg op
tafel legden in het
parlement, werden
we door de andere
partijen beschul-

Rijk wordt rijker, arm nog
armer. Een miljonairstaks is
meer dan ooit nodig.

digd van populisme. Ik denk
dat iedereen nu wel moet
erkennen dat die bijkomende
middelen echt nodig zijn. Dat
is hoe wij aan politiek willen
doen. Door samen met de
mensen in actie te komen, kunnen we
het onmogelijke mogelijk maken.

Dan zal u ook blij zijn dat de
regering beloofde om eindelijk
werk te maken van een
vermogensbelasting op de grootste
fortuinen?
Peter Mertens. Van die belofte
blijft geen spaander heel. Want wat
zegt premier De Croo? Dat hij er niet
aan dénkt om de superrijken meer
te belasten. Dat zou niet de juiste
keuze zijn. De effectentaks die ze wel
invoerde is een effectloze taks.
Ze laat de superrijken buiten schot.
“Van de liberalen kun je nog begrijpen
dat ze vechten tegen een rijkentaks”,
zegt ook Paul De Grauwe terecht,
maar niet van de socialisten. Het is
meer dan ooit tijd voor een echte
miljonairstaks, dat kan miljarden
opbrengen.

Dat corona een ‘gelijkmaker’ is,
is de grootste leugen van 2020

Er zal dus nog meer druk nodig zijn?
Peter Mertens. Zo is dat. 2021 moet
het jaar worden van strijd en solidariteit. De coronacrisis heeft de
werkende klasse op het voorplan
geplaatst. Na het applaus is het tijd
voor een serieuze loonsverhoging
van vijf, zes procent. Wij leggen in het
parlement ook een wetsvoorstel neer
om het minimumloon te verhogen
naar 14 euro per uur. Want iedereen
heeft recht op een menswaardig loon.
Hogere lonen zijn niet het probleem,
maar juist de oplossing voor de crisis.

Ook jongeren hebben het niet
makkelijk.
Peter Mertens. Klopt, dat wordt erg
onderschat. Nu haast alles online
verloopt, sukkelen veel jongeren met
hun internetverbinding. Wifi heb je
nodig voor de les, maar ook om met
vrienden te chatten, te gamen of een
concert op YouTube te bekijken. Weet
je wat een goede maatregel zou zijn?
Gratis internet voor iedereen. Dat zou
veel jongeren vooruit helpen.
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Vlaamse regering steekt gezinnen mes in de rug

De grote
zonnepanelenzwendel
Vóór de verkiezingen beloofden energieministers Bart
Tommelein en Lydia Peeters (Open VLD) dat gezinnen met
zonnepanelen nog vijftien jaar lang zouden kunnen genieten
van een terugdraaiende teller. Eén grote leugen, blijkt nu.
De slimme meter wordt verplicht. Dit kiezersbedrog kost
gezinnen ruim 220 euro per jaar, zegt Test-Aankoop.
Energieminister Zuhal Demir (N-VA) laat de grote
commerciële zonnepanelenparken ondertussen mooi
buiten schot. Een multimiljonair als Fernand Huts heeft
hectaren vol zonnepanelen liggen en krijgt daarvoor jaarlijks
13 miljoen euro subsidie, op onze kosten. De bevolking
betaalt de rekening voor het wanbeleid van de Vlaamse
regering: dat is onaanvaardbaar.

Doe mee met het proces
Ben jij ook gedupeerd? Protesteer mee tegen de
gebroken beloftes van de Vlaamse regering en sluit je
aan bij het proces op
www.zonnepanelenproces.be

Verzet tegen magere loonsverhoging

De prijs van twee koffietjes
per maand
Dat is maximale loonsverhoging die de regering toestaat aan de helden van de
crisis, de werkende klasse. Omgerekend komt dat neer op een kleine stijging
van 0,4%. Te gek om los te lopen. Van rekkenvullers tot schoonmaakpersoneel,
de helden die de boel doen draaien verdienen respect en loonsopslag. Zonder
hen geen welvaart. Een ernstige loonsverhoging van 5% is haalbaar.

Rekkenvullers verdienen respect
Neem nu distributieketen Colruyt. De vakkenvullers stonden het
voorbije jaar in de frontlinie tijdens de coronacrisis. Maar het zijn
de zakkenvullers die met de winst gaan lopen. Colruyt keert
183 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders.

Geen kruimels, teken nu voor échte loonsverhoging
www.pvda.be/geen-kruimels

Raoul Hedebouw
PVDA-woordvoerder en
fractieleider in de Kamer
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Van beloofde
zorgpremie
blijft helft over
Ongelooflijk maar waar. 800 euro aanmoedigingspremie beloofde de regering aan het zorgpersoneel.
Wat blijkt nu? Na aftrek van belastingen blijft daar
minder dan de helft van over. Voor wie twee zware
golven in de frontlinie heeft gestaan, zou je toch iets
meer respect verwachten.

Gratis goeie wifi
voor iedereen
RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA, voert actie in
heel het land: #RingTheAlarm. RedFox vraagt meer steun voor
jongeren in deze moeilijke periode. Gratis en goede wifi, zodat
niemand geïsoleerd geraakt. Zou dat geen mooie eerste stap zijn?

#JusticeFor Sanda

Hou de loketten
in onze stations open
De NMBS wil 44 stationsloketten sluiten. Nochtans hebben
ze een belangrijke functie om reizigers te informeren of
om mensen die niet geboren zijn met een smartphone in
de hand, te helpen. De loketbedienden dragen bij aan de
veiligheid en het sociale karakter van onze stations. Ook
in deze digitale tijd kunnen ze een nuttige en eigentijdse
invulling krijgen.

Teken de petitie Hou de loketten open
www.pvda.be/petitie-loketten

Twee jaar geleden stierf Sanda Dia op de studentendoop
van de elitaire studentenclub Reuzegom. Sanda is
gefolterd, vernederd en vermoord omdat hij een
arbeiderskind was. En omdat hij zwart was. We laten
Sanda niet los. De daders moeten worden gestraft.

Ik maak de coronacrisis mee in de eerste lijn als
huisarts en vanop de eerste rij als parlementslid. Overal geven mensen het uiterste, maar de
ministers komen steeds weer te laat.
Lise Vandecasteele Vlaams parlementslid
Voor de coronacrisis bespaarde de regering nog fors op
de zorg, nu kan ze niet anders dan extra investeren. Dankzij
de druk van de zorgwerkers en de steun van de bevolking.
Jos D’Haese fractieleider Vlaams parlement
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Geneeskunde voor het Volk
blaast 50 kaarsjes uit
50 jaar gratis geneeskunde. 50 jaar strijd voor het recht op gezondheid.
Begonnen als ware pioniers voor betaalbare gezondheidszorg voor iedereen,
staan de 11 groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk vandaag met hun
250 gezondheidswerkers in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus.
Ze sprongen bij toen rusthuisbewoners en -personeel dringend moesten
worden getest. Ze leverden mondmaskers aan
wijkgezondheids- en woonzorgcentra toen daar
nog een nijpend tekort aan was. Ze namen hun
verantwoordelijkheid toen negen ministers van
gezondheid ruzieden over wie waar voor wat
verantwoordelijk was.
Ook in de toekomst blijven ze strijden voor een
toegankelijke eerstelijnszorg en voor het
recht op gezondheid voor iedereen.
Proficiat met jullie gouden jubileum,
Geneeskunde voor het Volk.

Vaccin is
kassa kassa
voor Big Farma
De farmaceutische multinational Pfizer verwacht een
winstgroei van 4 miljard euro dankzij het coronavaccin.
Bedrijven zouden geen winst mogen maken op de
pandemie. Breng het vaccin in publieke handen, zodat
het toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Zelfs
Gwendolyn Rutten, ex-voorzitster van Open VLD, moet
toegeven dat de PVDA gelijk heeft. Corona is geen cashkoe.
Teken de petitie op: noprofitonpandemic.eu

“Haal eerst de
spaarrekening van
uw zoontje maar leeg”
“Natuurlijk zullen er faillissementen komen”, aldus de CEO
van Belfius, “maar hebben we niet te veel cafés en restaurants?”Je moet het maar durven zeggen! In 2008 hebben
wij de banken gered, nu laten zij ons stikken. “Haal eerst de
spaarrekening van uw zoontje maar leeg”, kreeg een zelfstandige te horen die het financieel moeilijk had. De PVDA eist dat
de banken uitstel van betaling geven aan zelfstandigen.

Abortus niet langer
strafbaar in Argentinië
Opluchting en vreugde. Duizenden vrouwen houden een wake
voor het parlement tijdens de bespreking van de abortuswet.
Na jarenlange strijd kunnen ze eindelijk juichen. Ze dwongen de
legalisering van abortus af. Dat is een geweldige overwinning
voor vrouwen overal ter wereld. Ook in België, waar we nog
altijd ijveren om abortus helemaal uit het strafrecht te halen.
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Zwemwatertekort
groot probleem

Vorig jaar beloofde het Mechelse stadsbestuur voor
de derde keer extra zwemwater in open lucht. Derde
keer, goede keer? Helaas. De inwoners puften vorige
zomer verder op het droge. Of ze riskeerden een
boete bij een duik in de Vaart. Gemeenteraadslid
Dirk Tuypens herinnerde het stadsbestuur aan zijn
belofte en de PVDA organiseerde een zwembadactie
aan de Vaart. Volgende zomer willen we op een
veilige manier het water in.

Lekker kerstpakket
Nadia Charradi, PVDA boegbeeld in Mechelen,
trommelde in de kerstperiode enkele vrienden
en partijleden op om ook kwetsbare mensen
een feestelijk extraatje te schenken. Vanuit een
wijkschool, als veilig logistiek centrum, kon zo
voor veertig gezinnen een mooi pakket met lekkers
thuisbezorgd worden. Een warm gebaar, dat
bijzonder gewaardeerd werd.

PVDA verwarmt gezinnen in wachtrij

Soep en chocolademelk

Argos vzw is in Willebroek al jaren een grote hulp voor
mensen in armoede. Elke veertien dagen organiseren zij
een voedselverdeling voor een zeventigtal families.
In de coronacrisis stijgt de ongelijkheid.
Steeds meer mensen krijgen het moeilijk en doen
beroep op voedselhulp. Daarom vingen vrijwilligers van
PVDA Willebroek de wachtende gezinnen op met warme
soep en chocolademelk.

Red de jobs bij Van Hool

Autokaravaan
voor werk
De coronacrisis slaat hard toe bij Van Hool, de grootste
busbouwer van ons land. Maar de werknemers blijven niet bij
de pakken zitten. Samen met mensen uit de streek en de PVDA
vormden ze een lange autokaravaan om hun jobs te redden.
De Lijn kan perspectief bieden, door snel groene bussen te
bestellen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: een duurzaam
openbaar vervoer en lokale tewerkstelling.
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We moeten het in ons geheugen opslaan, want
sommigen willen het zo snel mogelijk weer
vergeten. Hoe de werkende klasse tijdens de
corona-crisis de boel draaiende houdt, niet de
kletsende klasse. Hoe de markt faalt. Of het nu over
mondmaskers, tests of vaccins gaat. En hoe in tijden
van crisis ook het beste in de mens naar boven
komt. Een must-read.

“Dit boek leest alsof Peter
Mertens met mij meeloopt
op de werkvloer”

Ronny Saelen, arbeider

“In Ze zijn ons vergeten
is Peter Mertens op zijn
best. Het boek is eerlijk en
geëngageerd en laat je niet
onverschillig, zelfs als je niet
met alles akkoord gaat.”

Paul De Grauwe, professor economie

“Peter Mertens klaagt
gebalder dan ooit de
groeiende ongelijkheid aan”
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Ontdek meer
ideeën van

Peter

www.petermertens.be
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Vu: M.-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooien.

