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25 mei 2014 – Voluit kiezen voor sociale welvaart

Greet van Gool - Sterkst in sociale
rechtvaardigheid
Beste vrienden,
25 mei nadert met rasse schreden. Op die zondag
trekken we met z’n allen naar de stembus, voor wat “de
moeder aller verkiezingen wordt genoemd”. En
inderdaad, het zijn belangrijke verkiezingen! Welke
richting zal onze maatschappij uitgaan, in Vlaanderen,
in België, in Europa?
De uitdagingen zijn groot. We dragen nog steeds de gevolgen van de
economische en financiële crisis. Er is nog steeds veel werkloosheid, veel
armoede, veel ongelijkheid, veel onzekerheid. De uitslag van de verkiezingen zal
bepalen hoe we op die uitdagingen ingaan. Het moge duidelijk zijn: voor mij ligt
de beste kans op een positieve toekomst voor iedereen bij sp.a. Die gaat voluit
voor sociale welvaart: welvaart die we samen creëren, voor iedereen. Zodat
iedereen een job heeft die toelaat om op het einde van de maand de rekeningen te
betalen. Zodat niemand financiële kopzorgen heeft na 42 jaar loopbaan. Zodat
gezondheidszorg voor iedereen is en niet alleen voor wie het kan betalen. Zodat
onderwijs elk talent - zonder onderscheid - ontplooit. Zodat ondernemers kansen
krijgen en Europa niet alleen in cijfers denkt, maar in mensen.
Het is een project voor welvaart die er niet alleen is voor de happy few maar
voor iedereen. Voor welvaart die niet opgebouwd is door hem van anderen af te
pakken maar die duurzaam is. Voor welvaart waar we samen aan werken, waar
we samen onze verantwoordelijkheid voor nemen. Want een Vlaanderen, België,
Europa dat niet bouwt aan vooruitgang voor iedereen, is een Vlaanderen, België,
Europa dat geen toekomst heeft. Laat ons samen kiezen voor een project waar
iedereen inspanningen zal moeten doen maar ook de kans zal krijgen die te
leveren. Een project van samenwerken in plaats van uitsluiten. Een project van
investeren in plaats van afschrijven.
Dat is het project waar sp.a voor staat. Ook in Antwerpen. sp.a kiest voor een
stad waar iedereen vooruitgaat en niemand in de kou blijft staan.

Dat is ook de reden waarom ik op de lijst sta voor sp.a, op plaats 12 bij de
opvolgers voor de Kamer. Geen rechtstreeks verkiesbare plaats maar zo kan ik
ons project en onze kandidaten voluit steunen. En met een goede score kan ik
klimmen en wie weet kom ik zo in de komende vijf jaar als opvolger toch nog in
het parlement terecht. Alleszins hoop ik op uw steun. Want wie me kent weet dat
politiek voor mij, zoals voor mijn leermeester en voorbeeld Frank
Vandenbroucke, een ernstige en verantwoordelijke bezigheid is. Mijn drijfveren
en kenmerken blijven: strijden voor een goede sociale bescherming, aandacht
besteden aan de mens achter het dossier, solidair zijn maar ook correct. In al wat
ik doe. In mijn werk als ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid, in de
gemeenteraad en de provincieraad, in de verenigingen waarin ik actief ben zoals
hier op Schoonbroek-Rozemaai, in mijn contacten met mensen.
Steunt u mee ons project?

Greet van Gool
Opvolgers Plaats 12 (voorlaatste opvolger), Kamer

Wie wil helpen?

We moeten het belang van de verkiezingen van 25 mei 2014 niet meer
benadrukken. Onze wijkafdeling sp.a Schoonbroek – Rozemaai steunt de
Antwerpse kandidaten volop. Daarvoor rekenen we ook op u! Wie een affiche wil
hangen, mee wil gaan bussen, kortom actief aan de kiescampagne wil
meewerken, geef u op aan één van onze bestuursleden:
Jan Kruyniers: 0495/66 98 76
Michel Mees: 0495/80 25 87

Laat uw stem niet verloren gaan!
Als u zelf niet kunt stemmen, bijv. omdat u ziek bent of met vakantie, denk er dan
aan dat u een volmacht kunt geven aan iemand anders om in uw plaats te
stemmen.
De
formulieren
liggen
in
de
chalet.
Bent u moeilijk te been of hebt u geen vervoer om naar het stembureau te gaan?
Geen nood, wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact op met Michel Mees of Jan
Kruyniers.

Monica De Coninck, Lijsttrekker Kamer
“Uw werk, mijn zorg”
“Geef me werk, werk, werk. ‘k Heb twee
handen, ‘k voel me sterk.” De Kreuners
wisten het al, werk doet iets met een mens.
Het zorgt er natuurlijk voor dat je goed kan
leven, dat de rekeningen op het einde van de maand betaald geraken. Maar het
doet zoveel meer. Werk geeft een gevoel van eigenwaarde, van trots en van
zelfstandigheid. Werk zorgt ervoor dat we meetellen in de samenleving, dat we
een rol spelen en dat we ons nuttig voelen.
Toen ik OCMW-voorzitter was in Antwerpen, heb ik 11 jaar lang als een leeuwin
gevochten om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Mensen die de
maatschappij vaak al had opgegeven. Die mensen boven zichzelf zien uitstijgen
dankzij hun job, dingen zien doen die niemand van het verwacht had, talenten
zien ontdekken die zélf niet eens vermoed hadden, daar doe je het voor.
Maar iedereen moet ook kunnen werken. Dat vereist allereerst dat er voldoende
jobs zijn. Jobs, jobs, en nog eens jobs, dat moet de allereerste prioriteit van elke
politieke partij zijn. En voor de groepen die het moeilijkst aan de bak komen –
jongeren met een lage scholing, ouderen, mensen van vreemde origine – moeten
we een tandje bijsteken. Het moet goedkoper worden voor werkgevers om hen
aan te nemen. Ondernemers die voor werk zorgen, verdienen extra ademruimte.
Lagere lasten. Maar die dienen niet om de bedrijfswinsten op te krikken, we
koppelen ze altijd aan het creëren van jobs. Bedrijven die geen jongeren
aannemen omdat ze geen ervaring hebben, maar tegelijkertijd vertikken om hen
ervaring te laten opdoen: wat een verspilling van talent. Bedrijven die hun
werknemers afschrijven eenmaal ze de 50 voorbij zijn: wat een verspilling van
ervaring. Vrouwen die nog altijd 7 procent minder verdienen dan mannen, voor
krek hetzelfde werk, dat is echt niet meer van deze tijd.
Maar meer en meer mensen hebben last van stress, burn-outs en andere ziektes
van deze tijd. Ze krijgen hun werk en hun gezin amper nog gecombineerd, ze
voelen de werkdruk en de prestatiedruk toenemen, ze worden veel meer dan ze
zelf zouden willen opgeslorpt door hun job.

Boulot, métro, dodo, zeggen de Fransen. Werk, pendelen, slapen. En dat dag in,
dag uit. Wij hebben verschillende systemen die mensen toelaten om een stap opzij
te zetten. Om voor de kinderen te zorgen, om voor zieke ouders of andere
familieleden te zorgen, of om gewoon even wat gas terug te nemen. Wij willen al
die systemen bundelen in een loopbaanrekening. Die lijkt een beetje op de
verlofregeling die we elk jaar krijgen, maar dan voor een hele loopbaan. Je kiest
zelf wanneer je tijd van je loopbaanrekening haalt. Als je kinderen klein zijn. Als
je ouders hulp nodig hebben. Als je even een time out nodig hebt om wat op adem
te komen.
Leeftijd is een onrechtvaardig criterium om te bepalen wanneer iemand op
pensioen mag. Een vloerder die op zijn zestiende begint te werken, is op zijn
60ste helemaal kapotgewerkt. Een professor die tot zijn 28ste heeft gestudeerd, is
op zijn 60ste waarschijnlijk nog altijd behoorlijk goed bij de les. We moeten af
van die vaste pensioenleeftijd, laat ons liever kijken naar hoeveel en hoe hard
iemand gewerkt heeft. Daarom nemen we de loopbaanduur als maatstaf. Na 42
jaar werken mag iedereen op pensioen. Mág, niet moét. Wie graag langer aan de
slag blijft, hou u vooral niet in! Maar de regel moet zijn dat iedereen na 42 jaar
recht heeft op een pensioen. Een volwaardig pensioen, dat drie kwart van uw
gemiddeld loon bedraagt.

Europa moet niet langer in cijfers denken,
maar in mensen
Kathleen Van Brempt, lijsttrekker Europa
“Als Europa de harten van haar bevolking wil
heroveren, zal ze een beleid moeten voeren
waarin de Europeanen centraal staan en niet
de vrije markt.”
Sociale rechtvaardigheid en een sterk sociaal stelsel zijn overal in de Europese
lidstaten aanwezig. Dat maakt ons niet alleen uniek in de wereld, het wordt ons
ook overal benijd. Het lag aan de basis van de Europese sociale welvaartsstaat.
Maar door de crisis wordt dat sociale vangnet in de lidstaten stelselmatig
afgebouwd. Dat is precies waar liberalen en conservatieven van dromen.
Het bezuinigingsbeleid van de Unie werkt echter niet. Dat zeggen zelfs het
Internationaal Monetair Fonds en talrijke topeconomen. We moeten net het
omgekeerde doen. We moeten ons sociaal vangnet verstevigen door fundamentele
sociale rechten, zoals het recht op een waardig inkomen, Europees te verankeren.
We plaatsen twee topprioriteiten op de agenda: het Europees minimumloon en de
strijd tegen sociale dumping. Een relatief Europees minimumloon garandeert
mensen een waardig leven. Het is een echte schande dat er in Europa werkende
armen bestaan. En voor sociale dumping willen we de oorzaak ervan wegnemen.
Als Polen en Roemenen hier komen werken, dan moet dat aan dezelfde
arbeidsvoorwaarden zijn als Belgische werknemers. Zo concurreren ze onze
eigen werknemers niet meer weg.
Iedereen beseft dat er vandaag heel wat grensoverschrijdende uitdagingen zijn.
Bedrijven werken grensoverschrijdend, criminelen ook, luchtverontreiniging
stopt niet aan de grens, fraude en witwasoperaties evenmin. Om alles onder
controle te houden, heb je grensoverschrijdende, Europese regelgeving nodig.
Liberalen en conservatieven willen het liefst zo weinig mogelijk regels, zodat
Europa enkel een vrije markt kan zijn waarin bedrijven hun goesting kunnen
doen. Maar Europa is meer dan een verzameling bedrijven; er wonen ook mensen
en dat vergeet de huidige Commissie wel eens. Die mensen zijn gebaat bij een
eerlijke regelgeving, die verhindert dat er rotzooi in ons eten terecht komt, dat er
giftige chemicaliën in het speelgoed van onze kinderen zitten, dat we de oceaan
leeg vissen of er ons afval ongelimiteerd in dumpen, dat het fijn stof in de lucht
beperkt.

We vinden dat beleid niet moet vervallen in regelneverij, waarbij je de meest
idiote regeltjes moet verzinnen. Het beleid moet vooral de mensen weer centraal
stellen.
Als het van ons afhangt, komen er tijdens de volgende legislatuur géén
afdwingbare begrotingsdoelstellingen of macro-economische doelstellingen
zonder dat dat in evenwicht wordt gebracht door afdwingbare sociale
doelstellingen. Als Europa zegt dat de armoede moet dalen, dan moet ze dat ook
kunnen afdwingen. Als we de jongerenwerkloosheid willen aanpakken, dan
moeten we dat kunnen hard maken. Zo moeten er ook minimale tarieven voor
vennootschapsbelasting komen die opgelegd worden door de Unie. Nu
verschuiven multinationals hun miljardenwinsten naar de lidstaat waar ze het
minst belast worden. In realiteit komt het er op neer dat ze vaak niet belast
worden. Lidstaten concurreren elkaar kapot met dat soort spelletjes en nemen
daardoor inkomsten weg die gebruikt kunnen worden om jobs te creëren of
onderwijs en gezondheidszorg te organiseren… Als het van ons afhangt zal dat
alvast veranderen na de verkiezingen van mei!

Hoe stemmen?
In Antwerpen stemmen we elektronisch. Hoe doet men dat?
- steek de kaart tot aan de streep in de stemcomputer in de richting van de
pijl
- volg de instructies op het scherm
- breng uw stem uit (sp.a heeft lijst nummer 12)
- bevestig uw stem
- neem en controleer uw stembiljet
- vouw het biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen
- neem de kaart terug en geef deze aan een lid van het stembureau
- scan de barcode van het stembiljet, vouw het biljet opnieuw toe en stop uw
stembiljet in de stembus.
Tot 23 mei kunt u op verschillende locaties oefenen:
- uw stadsloket of districtshuis
- de stadswinkel, Grote Markt 11, Antwerpen
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Bolivarplaats 20, Antwerpen
U moet hiervoor geen afspraak maken!

Yasmine Kherbache
Plaats 3 Vlaanderen
“Geef onze kinderen en kleinkinderen de
toekomst die ze verdienen”
Ik kan me voor mijn kinderen geen
mooiere stad voorstellen om in op te
groeien dan Antwerpen. En toch maak ik
me zorgen over de toekomst van heel wat
van hun leeftijdsgenootjes. Ze groeien op in armoede en in ongezonde woningen,
kunnen niet volgen op school en hebben veel kans om nooit een diploma te
behalen. Voor jongeren wordt het almaar moeilijker om een baan te vinden, voor
jonge ouders om een betaalbaar huis te vinden of een plekje voor hun kinderen in
de crèche en op school.
Vooruitgang betekent dat degenen die na ons komen het nog beter hebben dan wijzelf.

Daarom vind ik dat de volgende regeringen de strijd tegen kinderarmoede
moeten opvoeren. Alle uitkeringen en pensioenen moeten opgetrokken worden tot
boven de armoedegrens. En gezinnen die het moeilijk hebben, krijgen recht op
extra kinderbijslag. Maar er moeten ook minstens 20.000 betaalbare plaatsen
bijkomen in de kinderopvang, voor alle gezinnen. En we hebben niet alleen meer
scholen nodig, zeker hier in Antwerpen, maar ook scholen die het beste naar
boven halen uit hun leerlingen. Scholen waar de slaagkansen hoger liggen,
omdat jongeren er pas op 14 jaar definitieve keuzes moeten maken. Scholen die
rekening houden met de talenten van jongeren in plaats van met hun afkomst.
Afgestudeerde jongeren verdienen een betere begeleiding tijdens hun zoektocht
naar een eerste job. En we moeten ervoor zorgen dat het eenvoudiger en
goedkoper wordt om hen aan te werven. Voor jonge gezinnen die een eerste
huisje of appartement willen kopen, verlagen we de registratierechten en de dure
notariskosten schaffen we af. Voor alleenstaande ouders verhogen we de
woonbonus. We bouwen meer sociale woningen en geven financiële steun aan
privéverhuurders die betaalbare en deftige woningen aanbieden. De huurders
zelf moeten hun waarborg in schijven kunnen betalen en hebben recht op
huurpremies. Zodat iedereen niet alleen een huis maar ook een echte thuis vindt.
De toekomst van onze stad, van Vlaanderen en van ons land ligt in handen van de
jeugd en onze kinderen. Laten we er samen voor zorgen dat ook zij er iets moois
van kunnen maken!

