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36. EUrOpa vaN DE mENsEN, NIEt 
vaN DE cENtEN

staNDpUNt

Samen kunnen we veel bereiken. Daarvoor is Europese samenwerking essentieel. Maar de grote maat-
schappelijke uitdagingen structureel aanpakken en ons programma realiseren vereist wel een totaal ander 
Europa. Ons programma gaat over openbare investeringen. Maar de Europese verdragen zitten vast in een 
besparingslogica. Wij willen kwaliteitsvolle openbare diensten en het recht bepaalde sectoren te vermaat-
schappelijken. Maar de Europese verdragen duwen richting liberalisering en privatisering ervan. Wij willen 
een ambitieus ecologisch investeringsprogramma. Maar de Europese Unie zet een markt op waar bedrijven 
schone lucht kopen in plaats van hun eigen lucht te zuiveren. Daarom geven wij onszelf zuurstof door de 
Europese verdragen in vraag te stellen.

Wat WIj WIllEN
EEn. we moeten inVesteren: we breken met de 
besparingsVerdragen

•	 Om ons sociaal en ecologisch investeringsplan te verwezenlijken, bevrijden we ons van de autoritaire 
begrotingsregels van de Europese Unie in het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB), 
het Verdrag van Lissabon en het Stabiliteitspact.

•	 We steunen een Europees plan voor openbare investeringen met sociale en ecologische doelstellingen 
(zie ons Europees programma), ter ondersteuning van ons nationaal RedGreen Deal-plan.

•	 We wijzigen het Europese Stelsel van Rekeningen (ESR 2010) om het keurslijf van staten en gemeenten, 
dat een zware belemmering vormt voor ambitieuze overheidsinvesteringen, op te heffen.

•	 We gebruiken Europese fondsen voor sociale en milieudoelstellingen, in weerwil van bezuinigingsplan-
nen en structurele hervormingen.

•	 We trekken ons terug uit de Europese regeling voor de handel in emissierechten voor grote bedrijven (ETS). 
We vervangen verhandelbare emissierechten door bindende maximale emissienormen, per sector vastgelegd.

programma pVDa - mei 2019 219



TwEE. openbare diensten europees uitbouwen

•	 Met een openbare energiepool maken we ecologische planning mogelijk. We werken samen met open-
bare energiebedrijven in Europa voor de uitwisseling van technologie en voor het beheer van ener-
giestromen.

•	 We komen terug op de liberalisering van het internationaal treinverkeer in Europa en maken dat toe-
gankelijker. We bouwen het prioritair uit voor de verplaatsingen over middellange afstanden in Europa 
(minder dan 1.000 km).

•	 De Europese richtlijnen van het “vierde spoorwegpakket” uit 2016 leiden naar de privatisering van pas-
sagierstreinen. We weigeren ze toe te passen.

•	 We houden de watersector, inclusief drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering, in publieke handen.
•	 We beschermen de gezondheids- en zorgsector tegen commercialisering.
•	 We versterken openbare diensten in plaats van ze te ontmantelen. We breken met artikels 101-107 van 

het Europees Werkingsverdrag en maken zo staatshulp weer mogelijk.

DriE. europees sociale rechten Versterken in plaats Van 
ontmantelen

•	 We voeren het non-regressie beginsel in: er komen alleen Europese maatregelen die voor sociale, demo-
cratische of ecologische vooruitgang zorgen.

•	 We willen gelijk loon voor gelijk werk. Voor elke werknemer geldt het loon en het socialezekerheidstarief 
van het land waar hij of zij effectief werkt en dat wordt daadwerkelijk gecontroleerd, tegen de sociale 
dumping.

•	 We respecteren bestaande statuten – zoals de wet-Major – die beroepsgroepen beschermen. We bekij-
ken de uitbreiding ervan naar andere beroepsgroepen. We weigeren een Europese proportionaliteitstest 
voor nieuwe statuten.

ViEr. cruciale debatten door de mensen laten beslissen
•	 We laten de mensen beslissen: via een bindend volksinitiatief kunnen een miljoen mensen uit zeven 

lidstaten een wetgevend initiatief opleggen aan instellingen of een asociale maatregel blokkeren.
•	 Fundamentele beslissingen over de toekomst van de EU worden in iedere lidstaat bij referendum voor-

gelegd.
•	 De onderhandelingen en vergaderingen van de Europese Raad, de Eurogroep, het Europees Stabiliteits-

mechanisme en Ecofin moeten openbaar zijn, via livestream en officiële openbare verslagen.
•	 We stoppen de draaideuren tussen de Europese instellingen en het grootbedrijf. Tot vijf jaar na hun 

mandaat mogen Europese Commissarissen of parlementsleden geen mandaat aanvaarden bij banken, 
multinationals en beursgenoteerde bedrijven.

•	 Parlementsleden moeten alle lobbycontacten, ook die buiten de muren van het parlement, aangeven.
•	 We willen meer privacybescherming voor mensen in digitale communicatie en meer transparantie van 

het grootbedrijf. Big Brother gaat bij ons de deur uit.
•	 We garanderen de democratische vrijheden en mensenrechten tegen massadatabanken, passagiersre-

gisters en digitale vingerafdrukken.
•	 Klokkenluiders beschermen we.

Vijf. de grenzen dicht Voor fiscale fraudeurs en 
speculanten

•	 We doen een burgeraudit van de overheidsschuld en organiseren een Europese conferentie die leidt tot 
moratoria, lagere interestvoeten, schuldherschikkingen en gedeeltelijke schuldannuleringen ten nadele 
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van particuliere banken.
•	 We willen rechtvaardige fiscaliteit voorrang geven op het vrije verkeer van kapitaal. Wij leggen de Tobin-

taks weer op tafel.
•	 We verbieden hedgefondsen en gestructureerde financiële producten (derivaten), evenals korte-

termijnspeculatie en short selling.
•	 We willen een effectief minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 25% in alle lidstaten. Alle 

multinationals moeten hun activiteiten per lidstaat volledig publiek maken en belastingen betalen waar 
ze winst maken.

•	 We verbieden transacties met belastingparadijzen en strijden voor een echte Europese zwarte lijst van 
belastingparadijzen, inclusief EU-lidstaten.

vIsIE
Samen kan heel wat. Europese samenwerking is essentieel. Geen land kan bijvoorbeeld de klimaatcrisis 
alleen aanpakken. Ook belastingontwijking door multinationals vereist een Europese aanpak van de ach-
terpoortjes en belastingparadijzen. Maar de grote uitdagingen structureel aanpakken en ons programma 
realiseren vereist wel een totaal ander Europa. Een Europa niet van concurrentie tussen de volkeren, maar 
van solidariteit, samenwerking, ontwikkeling, inspraak en duurzaamheid. Een Europa met een centrale rol 
voor openbare sectoren. Met overheidsmonopolies om de sleutelsectoren te beschermen tegen de haaien 
van de markt en de beursspeculanten. Maar ook met openbaar bestuur, waar mensen met enthousiasme en 
ambitie voor de sociale en ecologische vooruitgang de dienst uitmaken. Een Europa met openbare investe-
ringen, niet in de oorlogsindustrie, maar in klimaat, in fossielvrije energie, in publiek transport, in onderwijs, 
cultuur, huisvesting, zorg. Een Europa dat fondsen mobiliseert met een vermogensbelasting, met een taks 
op financiële transacties en dat spijkerhard strijdt tegen de fiscale paradijzen. Een continent met een hoog 
minimumloon, met een lagere pensioenleeftijd en met een strikte toepassing van het principe “gelijk loon 
voor gelijk werk”.

Want vandaag draait alles krom. Vermarkting, concurrentie en besparingen zijn de Europese ordewoorden. 
Openbare diensten worden kapot bespaard. Vermarkten is immers: de openbare sector terugdringen en 
alles overleveren aan de winstlogica. De concurrentie- en besparingsdynamiek maakt Europa kapot. In de 
eurozone is een vijfde van de jongeren werkloos. In sommige landen is dat één op de twee. In tien jaar tijd 
is het aantal werkende armen in Duitsland verdubbeld. Bijna de helft van de Hongaarse kinderen groeit op 
in armoede. In Italië leven 8 miljoen mensen in precaire omstandigheden. In Frankrijk zijn 9 miljoen mensen 
arm, onder wie 3 miljoen kinderen.

Dat is de balans van 25 jaar Merkel en Hollande, Juncker en Macron. Een kwarteeuw autoritair besparings-
beleid, een kwarteeuw sociale afbraak, een kwarteeuw vermarkting door een grote coalitie van liberalen, 
christen- en sociaaldemocraten. Telkens opnieuw zijn al deze regels gestemd door alle traditionele partijen, 
inclusief de groenen en sociaaldemocraten. Méér van dat is ook de enige weg voorwaarts volgens Merkel 
en Macron. En ook volgens de N-VA. “We moeten volop de productieve concurrentie tussen steden, regio’s 
en landen aanmoedigen. Het is die concurrentie die ons allen net voortstuwt,” zegt voormalig Europees 
parlementslid Sander Loones van de N-VA. Meer van dat is ook wat er komt als men niet breekt met de 
Europese verdragen.

Of het nu over klimaat gaat of over openbare dienstverlening, authentiek links zal de Europese verdragen, 
verordeningen en richtlijnen in vraag moeten stellen. Tenzij men het eigen programma wil begraven. Want 
de Europese instellingen hebben tanden. Commissievoorzitter Juncker vatte het volmaakt samen: geen de-
mocratie tegen de Europese verdragen. De financiële markten moeten de mensen leren “juist” te stemmen, 
vertelde zijn collega-commissaris Oettinger. Als je de besparingsregels in vraag stelt, zullen de markten je 
wel een lesje leren, beaamde Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. De Trojka met haar 
memoranda en boetes is nooit ver weg.
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Die logica moet weg. Zoniet zal Europa ofwel een continent van autoritarisme worden, ofwel uiteenspatten 
door de wedergeboorte van oude nationalistische tendensen.

Tegenover de almacht van het Europese grootbedrijf wil de PVDA mee een tegenmacht creëren. Die 
strijd aangaan begint met het kader te weigeren. Asociale richtlijnen zetten we niet langer om. We ver-
binden de strijd op Europees vlak. We leren van de Duitse vakbonden en de Franse spoorwerkers over 
de loonstrijd en het verdedigen van de openbare dienstverlening. Van de Ierse, Griekse en Italiaanse 
waterbewegingen leren we over het recht op water. Van de precaire werknemers van Deliveroo, Amazon 
en Ryanair over hoe acties Europees te coördineren. Van de Europese dokwerkers over hoe de liberali-
sering van statuten te stoppen. Van Poolse en Spaanse vrouwen hoe zich te organiseren tegen aanvallen 
op basisrechten.

EEn. we moeten inVesteren: we breken met de 
besparingsVerdragen

Een ambitieus programma van sociale en ecologische investeringen is het tegenovergestelde van bezui-
nigen. Wij stappen af van het Begrotingspact (VSCB) en het Stabiliteitspact. Maar we gaan ook voor on-
gehoorzaamheid tegenover het Europees Verdrag zelf. In artikel 121, 126 en 136 organiseert dat Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie het toezicht op de twee beruchte cijfers van de EU: de 
openbare schuld van een lidstaat mag niet meer dan 60% van het bbp bedragen en het begrotingstekort 
niet meer dan 3%. Het latere Six Pack en het Begrotingspact (VSCB) verscherpten dat toezicht nog: het 
structureel begrotingstekort moet teruggedrongen worden tot 0,5% van het bbp. Het Two Pack verscherpte 
dan weer de toezichtprocedure: de regeringsuitgaven mogen niet sneller stijgen dan de door de Commissie 
vastgelegde potentiële economische groei. Die percentages zijn zuiver ideologische keuzes, gebaseerd op 
gemiddelden van drie decennia geleden.

Het Europese stelsel van rekeningen, afgekort ESR 2010, maakt geen onderscheid meer tussen gewone 
en buitengewone gemeentelijke boekhouding. In plaats van een investering over meerdere jaren af te 
schrijven moeten de gemeenten dit bedrag volledig registreren in het jaar van de lening. De investeringen 
van de lokale overheden hebben er zwaar onder te lijden. Deze lokale investeringen vertegenwoordigen 
een derde van de overheidsinvesteringen. Er zonder komt het onderhoud en de renovatie van de lokale 
infrastructuur in het gedrang.

In het licht van de algemene bezuinigingen, liberaliseringen en privatiseringen zijn de Europese fondsen 
slechts een druppel in een oceaan van concurrentie. Maar ook deze druppel wordt gebruikt om openbare 
diensten en sociale rechten te verzwakken. Meer en meer worden deze fondsen officieel verbonden met 
voorwaarden inzake de naleving van de structurele hervormingen die de Commissie heeft “voorgesteld” 
om haar liberaliseringsbeleid op te leggen. Wij wijzen dat af. De Europese fondsen moeten naar lokale en 
sociale behoeften gaan en niet naar prestigieuze projecten ten voordele van de rijksten.

We hebben een ambitieus investeringsplan nodig. Elke duurzame en sociale politiek vergt urgente inves-
teringen: in sociale woningen, voor woonisolatie, in scholen, in de gezondheidszorg, in duurzame energie. 
Een klimaatreddingsplan kan niet zonder openbaar vervoer van personen en goederen of zonder forse in-
vesteringen in stadsverwarmingsnetten. Zo’n reddingsplan zal botsen met het Europese Emissions Trading 
System, de markt waar bedrijven schone lucht kopen in plaats van hun eigen lucht te zuiveren.

TwEE. openbare diensten europees uitbouwen
De basisfunctie van een openbare dienst is: diensten verlenen aan de gemeenschap. Ze is niet: de zakken 
van aandeelhouders vullen. De privatiseringen, in al hun vormen, zijn mislukt. We weigeren nog meer open-
bare diensten te privatiseren. We hebben sterke openbare diensten nodig.
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Artikel 60 van het Werkingsverdrag van de EU is daar onverenigbaar mee. “De lidstaten spannen zich in om 
bij de liberalisering der diensten verder te gaan dan waartoe zij verplicht zijn op grond van de richtlijnen,” 
staat daar. En de artikelen 101-107 en 126 van dat Werkingsverdrag zijn onverenigbaar met een programma 
dat de ontwikkeling van overheidsbedrijven bepleit. In 2006 verklaarde de Commissie dat volgens haar 
“bijna alle sociale diensten beschouwd kunnen worden als economische activiteiten” die onder de funda-
mentele economische vrijheden vallen. De Europese instellingen zullen eventuele progressieve maatrege-
len beoordelen op: zijn ze wel evenredig? Hinderen ze de heilige vrije concurrentie niet te veel? Zij die voor 
het openbaar vervoer per spoor kiezen, zullen de liberalisering van het spoorvervoer op hun weg vinden. 
De Commissie werkt sinds 2001 met de vier “spoorwegpakketten” aan het klaarmaken van het spoorver-
voer voor de markt. Een publieke energiesector zal dan weer af te rekenen krijgen met richtlijnen die de 
sector sinds 1996 liberaliseren. De postsector lijdt sinds de jaren 1990 onder de liberaliseringsklappen van 
de Commissie. Het kennisgevingsmechanisme van de Dienstenrichtlijn vereist de toestemming van de Eu-
ropese Commissie alvorens men nieuwe regels kan invoeren. De lijst is eindeloos.

Wij willen daarop reageren met een duidelijke koerswijziging. We houden ons niet aan de regels die libe-
ralisering en privatisering opleggen en kiezen voor openbare diensten. Omwille van mobiliteits- en milieu-
redenen komen we terug op de liberalisering van het internationaal treinverkeer in Europa en maken het 
toegankelijker. We bouwen het prioritair uit voor de verplaatsingen over middellange afstanden in Europa 
(minder dan 1.000 km). Dat biedt een alternatief voor het sterk vervuilende luchtverkeer op het Europese 
continent. In de praktijk promoot de overheid vandaag het luchtverkeer.

De energierevolutie zal de liberalisering van de energiemarkt terugdraaien. Met een openbare energiepool 
beginnen we aan ecologische planning. We stimuleren de samenwerking tussen openbare energiebedrij-
ven in Europa voor technologie-uitwisseling, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de waterstofsector en 
voor het beheer van energiestromen. Op deze manier geniet ieder van de sterke punten van elk land.

Zoekend naar nieuwe te vermarkten en te liberaliseren sectoren, heeft de Europese Commissie het water 
en de gezondheidszorg in het vizier genomen. Het recht op water en het recht op gezondheid zijn basis-
rechten. Ze zijn niet te koop. We houden de watersector, inclusief drinkwatervoorziening en afvalwaterzui-
vering, in publieke handen. We verdedigen de gezondheids- en zorgsector tegen de klauwen van de markt.

DriE. europees sociale rechten Versterken in plaats Van 
ontmantelen

De sociale dumping tiert welig. De bouwsector importeert goedkope tijdelijke arbeidskrachten om de lonen 
naar beneden te duwen. Bedrijven als Ryanair maken schaamteloos gebruik van de Europese economi-
sche vrijheden om sociale systemen te ondermijnen. Dat is het tegendeel van de vooruitgang waarvoor 
Europese samenwerking zou moeten zorgen. Daarom voeren we het principe van non-regressie in: alleen 
maatregelen die voor sociale, democratische en ecologische vooruitgang zorgen, worden geaccepteerd. 
Best practices, not worst cases.

Dat begint met gelijk loon voor gelijk werk. Voor elke werknemer geldt het loon en het socialezekerheids-
tarief van het land waar hij of zij effectief werkt: het lex loci laboris.

Beschermde statuten van bijvoorbeeld havenarbeiders maar ook van chauffeurs behouden en versterken 
we. Ze zijn een dam tegen sociale dumping, zowel Europees als nationaal. Ze kunnen ongevallen voorko-
men want ze staan garant voor een degelijke opleiding en bescherming. Europese proportionaliteitstoetsen 
die bestaande of nieuwe statuten bemoeilijken, weigeren we. Integendeel, het model van de wet-Major 
dient uitgebreid naar andere sectoren, zoals (opnieuw) de scheepsherstelling, de luchthavens, het transport 
en de bouw.
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Strenge controle is nodig. Het Europees arbeidsagentschap moet daar, net als de nationale inspectiedien-
sten, genoeg middelen voor krijgen.

ViEr. cruciale debatten door de mensen laten beslissen
We willen geen unie die boven de democratie staat. Vandaag worden Europese wetten letterlijk geschreven 
door en voor de lobby’s van het grootbedrijf. Enkel de Europese Commissie heeft het recht wetten voor te 
stellen en zij staat geheel ten dienste van deze lobby’s. Het kan niet dat zij wetten schrijven en naar hun 
hand zetten. Dat initiatief moet via referenda gaan naar de burgers en de sociale organisaties.

We laten de mensen beslissen. Via een bindend volksinitiatief kunnen een miljoen mensen uit zeven lid-
staten een wetgevend initiatief opleggen aan de instellingen of een antisociale maatregel blokkeren. Maar 
ook cruciale beslissingen over de toekomst van de EU (zoals een nieuw verdrag) moeten in iedere lidstaat 
ter referendum voorgelegd worden.

De onderhandelingen in achterkamertjes, maar ook de vergaderingen van de Europese Raad, de Euro-
groep, het Europees Stabiliteitsmechanisme en Ecofin moeten openbaar zijn, via livestream en officiële 
openbare verslagen.

Van de draaideur tussen de privésector en verkozen mandaten moeten we af. Tot vijf jaar na het eind van 
hun mandaat mogen Europese Commissarissen of parlementsleden geen mandaat aanvaarden als direc-
tielid, als lid van de raad van bestuur of van een adviesraad of als consulent bij banken, multinationals en 
beursgenoteerde bedrijven. Parlementsleden moeten elk lobbycontact, ook die buiten de muren van het 
parlement, aangeven.

We hebben nieuwe normen en waarden nodig voor alle eurocraten, met normale loonplafonds: maximum 
drie keer het mediane loon in plaats van de pronkerige lonen van 13.000 euro per maand voor een Europar-
lementslid en 20.000 of 30.000 euro per maand voor een Eurocommissaris.

Een regering die tienduizenden gezichten scant in een treinstation en de gescande gezichten in real-time 
checkt met een databank, het is geen sciencefiction meer. De Duitse regering experimenteert ermee in 
het Berlijnse Südkreuz Bahnhof. Ook de Europese Unie sponsort allerlei “intelligente veiligheidssystemen”. 
Het Europese Passagiersregister verplicht het opslaan van de persoonlijke gegevens van alle vliegtuigpas-
sagiers en intussen werkt de Unie aan een continentale Big Brother databank met biometrische gegevens. 
Voor ons moeten maatregelen in de strijd tegen terrorisme niet alleen efficiënt en gericht zijn, maar ook 
noodzakelijk en proportioneel. Massasurveillance is niet alleen inefficiënt, maar zet ook onze vrijheid en 
democratie op het spel. Die kant willen we niet op. Big Brother gaat bij ons de deur uit.

We willen meer privacybescherming voor mensen in digitale communicatie en meer transparantie van het 
grootbedrijf. We garanderen democratische vrijheden en mensenrechten tegen massadatabanken, pas-
sagiersregisters en digitale vingerafdrukken. Klokkenluiders zoals Antoine Deltour, die het LuxLeaks-schan-
daal mee naar buiten bracht, beschermen we.

Vijf. de grenzen dicht Voor fiscale fraudeurs en 
speculanten

Voor ons programma van sociale en ecologische investeringen moeten we fondsen mobiliseren. Daarom 
moeten we de gratis geldkraan naar speculanten en het grootbedrijf dichtdraaien. Er vloeien miljarden en 
miljarden weg in zwarte gaten. Belastingontwijking kost de Europese Unie jaarlijks tot 1.000 miljard euro, 
berekende de Europese Commissie zelf. Ook de staatsschuld blijft wegen op vele landen en wordt gebruikt 
om de besparingen en de speculatie van de financiële markten tegen landen te billijken.
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Europees moet bekeken worden hoe de staatsschuld van verschillende landen precies tot stand kwam en 
wie daar verantwoordelijk voor is. Banken en financiële instellingen die voor de opbouw van die schuld ver-
antwoordelijk zijn of ervan profiteerden, moeten aansprakelijk gehouden worden. Wij voeren een burger-
audit van de overheidsschuld uit en organiseren een Europese conferentie die resulteert in moratoria, la-
gere interestvoeten, schuldherschikkingen en gedeeltelijke schuldannuleringen ten koste van particuliere 
banken.

We verbieden hedgefondsen en gestructureerde financiële producten (derivaten), evenals kortetermijnspe-
culatie en short selling.

We geven rechtvaardige fiscaliteit de voorrang op het vrij verkeer van kapitaal. We leggen de Tobintaks – de 
financiële transactietaks – weer op tafel. We hebben een hoog belastingtarief nodig voor het grootbedrijf in 
de Europese Unie. We willen voor de vennootschapsbelasting een effectief minimumtarief van 25% in alle 
lidstaten, zonder uitzondering. Alle multinationals dienen hun activiteiten per lidstaat volledig publiek te 
maken en belastingen te betalen waar ze winst maken.

Zolang er binnen de Europese Unie belastingparadijzen zijn, moet het mogelijk zijn vrij verkeer van kapitaal 
aan te vechten. Artikel 64 van het Werkingsverdrag van de Europese Unie vermeldt als mogelijk gerecht-
vaardigde redenen om dat te doen: maatregelen tegen inbreuken op de belastingwetgeving en maatrege-
len uit hoofde van de openbare orde of de openbare veiligheid. De vernietiging van openbare diensten en 
pensioenen door het stelen van belastinggeld moet een van deze redenen zijn.

We verbieden transacties met belastingparadijzen en strijden voor een echte Europese zwarte lijst van 
belastingparadijzen, inclusief EU-lidstaten. De enige toegestane transacties met belastingparadijzen zijn 
transacties waarvan eerder is aangetoond dat ze gerechtvaardigd zijn door reële economische activiteiten. 
Dat impliceert de opheffing van de fiscale en economische verdragen tussen België en belastingparadijzen, 
behalve voor de uitwisseling van fiscale informatie. We verbieden banken actief te zijn in belastingparadij-
zen door bankvergunningen van weerspannige instellingen in te trekken.
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37. HEt HaNDElsbElEID 
OmgOOIEN

staNDpUNt

Internationale handel en investeringen, dat is al te vaak het speelveld van de grote multinationals, met hun 
ongebreideld winstbejag. Het recht van de sterkste, de wet van de jungle, handel als oorlog: daar maken 
we komaf mee. We zetten in op een win-win handels- en investeringsbeleid. Waar arbeidsrechten en lonen, 
openbare diensten en sociale sectoren, voedselsoevereiniteit en het milieu beschermd zijn. Waar het ach-
terkamergesjoemel van de multi-lobby’s is uitgebannen en democratische controle een evidentie is. Waar 
de almacht van de multinationals is ingeperkt, en hun straffeloosheid ten einde is. Kortom, een handels-
beleid voor duurzame ontwikkeling en sociale vooruitgang.

Wat WIj WIllEN
EEn. Voor een sociaal handels- en inVesteringsbeleid dat 
de Volksgezondheid, het recht op Voedsel en het milieu 
beschermt

•	 We geven milieu, sociale en mensenrechten voorrang op winstbejag in het onderhandelen en afsluiten 
van handelsakkoorden.

•	 We nemen in elk handelsakkoord een klachten- en sanctiemechanisme op om die doelstellingen te bereiken.
•	 We sluiten handelsakkoorden af volgens het principe van non-regressie inzake sociale rechten, salaris-

sen en openbare diensten.
•	 We steunen de duurzame ontwikkeling van landen in het Zuiden met de overdracht van milieutechnolo-

gie via gratis brevetten.

TwEE. een handelsbeleid dat transparant is en onder 
democratische controle staat

•	 We garanderen dat onderhandelingsmandaten over handelsakkoorden openbaar zijn.
•	 De teksten van handelsakkoorden moeten tijdens de onderhandelingen erover vrij beschikbaar zijn op het 

internet.
•	 We voeren een breed publiek debat vooraleer een handelsakkoord af te sluiten.
•	 We weigeren arbitrageclausules of uitzonderingsrechtbanken in handels- en investeringsakkoorden 

waarmee privébedrijven tegen landen kunnen procederen.

DriE. Voor een menswaardiger leVen: misbruiken Van 
multinationals bestraffen

•	 Wij zorgen dat er een bindend VN-Verdrag over Bedrijven en Mensenrechten komt: dat verdrag moet 
slachtoffers van misbruik of nalatigheid door multinationale bedrijven toegang geven tot juridisch ver-
weer, herstel of garanties.

•	 We ijveren voor een wet die bedrijven met zetel in België verplicht de Agenda voor menswaardig werk 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (VN) te respecteren voor hun hele productieketen.

•	 We verzetten ons tegen de opkoop van landbouwgrond of waardevol milieugebied in ontwikkelingslan-

226 programma pVDa - mei 2019



den door grote multinationale investeerders.
•	 We stoppen met de concurrentievervalsende subsidies voor multinationals en maken een einde aan de 

dumping van goedkope producten op Zuiderse markten.

vIsIE
We hebben een win-win handelsbeleid nodig: win-win voor de landen, win-win voor hun bevolkingen. Dat 
kan. Ieder land heeft rijkdommen en troeven die het via internationale handel kan gebruiken voor een even-
wichtige en duurzame ontwikkeling. Het ene land heeft bepaalde grondstoffen, het andere gemakkelijk 
toegankelijke hernieuwbare energiebronnen. Handel kan dienen om overal de sterke punten en rijkdom-
men uit arbeid en natuur ten dienste te stellen van ontwikkeling en vooruitgang.

Maar het handelsbeleid van vandaag voldoet daar helemaal niet aan. Het draait rond twee pijlers: zoge-
naamde vrijhandelsakkoorden enerzijds en protectionistische maatregelen anderzijds. De grootste voorstan-
ders van vrijhandel zijn de multinationals. Hun lobbygroepen hielden de pen vast voor vrijhandelsverdragen 
zoals het CETA tussen de Europese Unie en Canada of het voorlopig in de koelkast geplaatste TTIP met de 
Verenigde Staten. Vrijhandelsverdragen geven multinationals de vrije hand. Door fusies en kartels opereren 
zij over de grenzen van natiestaten heen. Zo opent het Zwitserse Nestlé een fabriek in Nederland en het 
Amerikaanse Ford wil zijn auto’s ook kwijt buiten het grondgebied van de VS. Maar ze botsen op obstakels. 
Elke natiestaat heeft immers eigen wetten, eigen tarieven voor import en export en schermt binnenlandse 
markten af. De verschillende regels voor in- en uitvoer, de verschillende munten en wisselkoersen belemme-
ren de grootbedrijven in hun verdere internationale groei. Zij hebben alle baat bij een internationale markt 
waarin de regels tussen landen niet verschillen en waarin invoertarieven zo laag mogelijk liggen.

Vrijhandelsakkoorden zijn een drama voor de werknemers. Ze vergemakkelijken delokaliseringen en zetten 
de werknemers van de landen in directe loonconcurrentie. Natuurbeschermingswetten moeten wijken voor 
boskap en roofbouw. Vrijhandelsakkoorden gaan ook over diensten zoals openbaar vervoer, onderwijs, ge-
zondheidszorg of de pensioenen. Maar de overheid moet garanderen dat deze diensten duurzaam en voor 
iedereen toegankelijk zijn. Handel in diensten heeft dus geen plaats in handelsakkoorden.

Mettertijd werden handelsakkoorden ook afdwingbaar. Uitzonderingsrechtbanken, procedures om geschil-
len te beslechten en arbitrageclausules geven multinationals het recht een land financieel te vervolgen, 
bijvoorbeeld wanneer het parlement van dat land zijn burgers wil beschermen tegen ongezonde producten. 
Daarmee wordt alle schijn van democratie weggevaagd.

Dezelfde regels voor ongelijk ontwikkelde landen: dat betekent dat de sterkste wint. Het lokale kleinbe-
drijf kan niet op tegen het mondiale grootbedrijf. Zo simpel is het. Het Zuid-Amerikaanse Colombia kreeg 
een voorwaarde opgelegd voor het ondertekenen van het vrijhandelsakkoord met de VS: boeren mogen 
niet langer ongeregistreerde zaden gebruiken. In een land waar honger heerst, vernietigde de nationale 
landbouwdienst 77.000 kg rijstzaad op vraag van … Amerikaans zadenmonopolist Monsanto. Door part-
nerschapsakkoorden met Senegal konden Europese visserijreuzen de Senegalese zee leegvissen. Lokale 
vissers verloren hun inkomen. Het door de Europese Unie overgesubsidieerde Europese melkpoeder is 
vandaag in Ghana twee à drie keer goedkoper dan de lokale verse melk. De lokale melkboeren gaan eraan 
failliet. Deze groeiende ongelijkheid zorgt voor meer conflicten en vluchtelingen.

We moeten af van deze vrijhandelsakkoorden. Met de PVDA hebben wij ons tegen het TTIP en het CETA verzet. 
Met resoluties en interventies van onze volksvertegenwoordigers in het federale en Waalse parlement. En door 
deel te nemen aan de burgerbeweging tegen het CETA en de beweging van de TTIP-vrije gemeenten.

Donald Trump beweert dat protectionisme de oplossing zal brengen. Protectionisme, dat is het “bescher-
men” van de eigen markt tegen import. Zo wil Trump een invoertaks van 45% op Chinese producten om op 
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die manier Amerikaanse bedrijven te “beschermen”. Ook de Europese Unie bereidt zulke heffingen voor.

Protectionisme kan van belang zijn voor ontwikkelingslanden. Geen enkel land heeft de status “industrie-
land” bereikt zonder op een bepaald moment bepaalde takken van de industrie te beschermen tegen im-
port uit het buitenland. Voor de rijke landen ligt dat echter helemaal anders. Daar staat protectionisme 
gelijk met: de eigen multinationals beschermen. Die krijgen immers tegelijk cadeaus om sterk te staan in de 
wereldwijde concurrentiestrijd. Protectionisme verandert dus niets aan de concurrentielogica. Ook dan kan 
de productie nog altijd gedelokaliseerd worden. Ook dan moet de Amerikaanse of Europese werknemer 
nog altijd in concurrentie met de collega’s elders. De loondumping gaat gewoon door. Het grootbedrijf eist 
belastingcadeaus en subsidies om te blijven, en die cadeaus gaan ten koste van gezondheidszorg en an-
dere openbare dienstverlening. Protectionisme kan leiden tot een regelrechte handelsoorlog, bijvoorbeeld 
met China. Zo’n handelsoorlog is dan weer een snelle weg naar militaire confrontatie.

Nee, noch vrijhandelsakkoorden noch protectionisme bieden perspectief. Of het nu gaat om open of ge-
sloten grenzen voor goederen, de concurrentie tussen werknemers blijft. Daardoor dalen de lonen in een 
spiraal naar beneden en wordt de flexibiliteit ten top gedreven.

We hebben een totaal andere handelslogica nodig. Een die inzet op het bevorderen van duurzame ontwik-
keling en die de vrijheid van multinationals beperkt. Dat vereist solidariteit. Een eeuw geleden gebruikte 
het grootbedrijf arbeiders uit naburige dorpen om stakingen te breken. Of het schakelde andere productie-
eenheden in om de goederen geproduceerd te krijgen. De oprichting van nationale vakbonden wist deze 
praktijken een halt toe te roepen. Vandaag doet zich hetzelfde verschijnsel voor, maar op een grotere 
schaal: Europees en internationaal. De internationale solidariteit van Belgische vakbonden met hun col-
lega’s is daarom ook bijzonder waardevol. Multinationals moeten multinationaal bestreden worden.

Solidariteit en eerlijke handel betekenen ook dat ontwikkelingslanden extra hulp krijgen. Dominante landen 
moeten hun multinationals strenge regels opleggen voor iedere activiteit in het buitenland. Grondstofprij-
zen moeten correct zijn. In plaats van intellectuele eigendomsrechten, patenten en brevetten moet techno-
logieoverdracht de norm worden. Producten uit ontwikkelingslanden moeten toegang blijven krijgen tot de 
Europese markt. Zo kunnen landen een inhaalbeweging maken. Terwijl handelsakkoorden vandaag alle vrij-
heid geven aan financiële markten, moeten internationale kapitaalstromen juist gereguleerd en ingeperkt 
worden. Speculatie op grondstof- of voedselprijzen past niet in ons model.

EEn. Voor een sociaal handels- en inVesteringsbeleid dat 
de Volksgezondheid, het recht op Voedsel en het milieu 
beschermt

Een totaal ander handelsbeleid is mogelijk. Een handelsbeleid ver van de concurrentielogica. Met de steun 
van de rijke coalitie van vakbonden, burger- en boerenbewegingen, ngo’s en milieuorganisaties willen we 
dat alternatief weer op de agenda krijgen. We onderschrijven daarom alleen een onderhandelingsmandaat 
dat milieu, sociale en mensenrechten voorrang geeft op winstbejag. We draaien de logica om. Eerst de 
mensen, niet de winst. Dat is een breuk met alle traditionele partijen die de onderhandelingsmandaten van 
de Europese Commissie goedkeuren. Toen de onderhandelingen over het TTIP opstartten, werd het plan 
unaniem gesteund door alle grote partijen in Europa. Dat kan niet meer.

We weigeren a priori iedere handelsbepaling met een negatieve invloed op onze lonen, openbare dien-
sten of sociale sectoren. We weigeren iedere handelsbepaling die ontwikkelingslanden dwingt markten te 
liberaliseren of diensten te privatiseren om aan belangen van andere landen en van het grootbedrijf te vol-
doen. Landen moeten kunnen ingrijpen in de markt om rechten te beschermen, armoede te bestrijden, de 
toegang tot essentiële diensten en voedselzekerheid te verzekeren en duurzame handelsinitiatieven (fair 
trade) mogelijk te maken. Landen moeten zelf keuzes kunnen maken over hun voedsel- en landbouwbeleid, 
zonder dat ze zich door globale financiële, handels- of landbouwovereenkomsten in een keurslijf bevinden.
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TwEE. een handelsbeleid dat transparant is en onder 
democratische controle staat

Het Europese handelsbeleid is in handen van multinationale lobby’s. Via eindeloze studies en vergaderin-
gen houdt het grootbedrijf de pen vast. De voor handel verantwoordelijke Europese ambtenaren spenderen 
90% van hun tijd met lobbyisten uit de zakenwereld. Zo kan het niet verder. Voortaan voeren we een breed 
publiek debat vooraleer we een handelsakkoord afsluiten. Transparantie en democratische controle wor-
den de ordewoorden.

Vandaag is er helemaal geen ernstige controle op de onderhandelingen over handel. Onze volksvertegen-
woordiger Marco Van Hees getuigde daarover toen hij de omstandigheden beschreef waarin hij inzage 
moest krijgen van de voortgang van de discussies over het TTIP: “Een kluis, een piepkleine ruimte zonder 
venster, een ambtenaar om al mijn bewegingen in het oog te houden en de verplichting al mijn spullen in 
de vestiaire achter te laten: zo heb ik de ‘transparantie’ over het TTIP ervaren,” zei hij nadat hij in de reading 
room, de dark room waar alleen parlementsleden mogen komen, was geweest. Ware transparantie betekent: 
de onderhandelingsteksten op het internet zetten, toegankelijk voor iedereen en voor een grondig debat. 
Want gaat het niet over verdragen die alle aspecten van het leven van miljoenen mensen dreigen overhoop 
te gooien? In die verdragen staan bijvoorbeeld allerlei ondemocratische bepalingen die de consumenten-
bescherming ondermijnen. Door die verdragen moeten nieuwe wetten en richtlijnen al in de ontwerpfase 
voorgelegd worden aan technocraten die zo de goedkeuring ervan kunnen vertragen of tegenhouden nog 
voor ieder parlementair debat. De arbitrageclausules of uitzonderingsrechtbanken in deze akkoorden laten 
investeerders toe staten te vervolgen als die hun winst projecties schaden. Zo’n tribunaal veroordeelde 
Argentinië tot het betalen van 400 miljoen dollar aan GDF Suez wegens het vergemeenschappelijken van 
de waterdistributie van Buenos Aires. Tabakmultinational Philip Morris trok ook via zo’n tribunaal ten strijde 
tegen antitabaksmaatregelen van de Australische overheid en eiste 2 miljard dollar van Uruguay omwille 
van nieuwe regels voor de gezondheidswaarschuwing op de pakjes sigaretten. Daar stoppen we dus mee!

DriE. Voor een menswaardiger leVen: misbruiken Van 
multinationals bestraffen

Het westerse grootbedrijf gedraagt zich in ontwikkelingslanden vaak nog schaamtelozer dan in Europa. 
Minder regels, zwakkere overheden en militaire brutaliteit om volksbewegingen te onderdrukken helpen 
daarbij. Mensen worden van hun land verdreven. Arbeiders en kinderen werken eindeloze uren in onmen-
selijke omstandigheden voor een hongerloon. De arbeidsvoorwaarden daar dienen hier als chantagemid-
del tegen de werknemers: “In Bangladesh produceren we goedkoper, als u geen loonsverlaging aanvaardt, 
delokaliseren we.”

Dat blijft allemaal vaak straffeloos. We willen dat België het proces voor een bindend VN-Verdrag inzake 
multinationale ondernemingen en mensenrechten actief ondersteunt. Dat verdrag dient ook een effectieve 
impact te krijgen. Daarnaast dienen ook de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-
principes over Ondernemingen en Mensenrechten een verplichtend en sluitend karakter te krijgen. Men 
moet overtredingen gemakkelijker voor de rechtbank kunnen brengen en volksbewegingen en sociale or-
ganisaties die misbruiken en misstanden aanklagen, moeten steun en bescherming krijgen. Zo kunnen zij 
in het Zuiden en het Noorden de machtsevenwichten omgooien.

In België ijveren we voor een wet die bedrijven met zetel in België verplicht de Agenda voor menswaardig 
werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (VN) te respecteren en wel voor het geheel van hun pro-
ductieketen. Een Belgische grootbedrijf, dat zich schuldig of medeplichtig maakt aan schendingen van het 
internationaal recht of van internationale verdragen inzake mensenrechten of milieubescherming, wordt 
bestraft: financiële vergoeding voor de slachtoffers, strafrechtelijke vervolging voor de verantwoordelijken 
en uitsluiting van het bedrijf bij openbare aanbestedingen.
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38. EEN actIEvE vrEDEspOlItIEk

staNDpUNt

We kiezen voor een actieve vredespolitiek. Defensie betekent “verdediging” en staat niet voor buitenlandse 
interventies die chaos, vluchtelingen en terrorisme creëren. We roepen de militarisering van de begroting 
en samenleving een halt toe. We strijden voor een wereld die militaire budgetten afbouwt in plaats van ze 
te verhogen. Vrede komt er door ontwapening, niet door bewapening. We werken aan een kernwapenvrije 
wereld. Dat is echte veiligheid.

Wat WIj WIllEN
EEn. defensie is Verdediging: geen geld Voor oorlog

•	 We willen rond defensie een samenwerking met buurlanden strikt in het kader van de verdediging van 
het grondgebied, niet voor aanvallende activiteiten of voor op aanval gerichte bewapening.

•	 We focussen ons buitenlandbeleid op steun aan regionale vredesonderhandelingen.
•	 We steunen alleen missies in het kader van VN-opdrachten van vredeshandhaving. Dat doen we enkel 

onder strikte voorwaarden en met het oog op een specifieke capaciteit die ter plaatse ontbreekt.
•	 We kopen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen en stoppen het onderzoek naar en investeringen in offen-

sieve wapens zoals gewapende drones.
•	 We werken aan een openbaar investeringsprogramma voor reconversie van de wapenindustrie.

TwEE. naar een kernwapenVrije wereld
•	 We willen geen kernwapens op ons grondgebied en eisen de onmiddellijke verwijdering van de kernwa-

pens die in Kleine Brogel gestockeerd liggen.
•	 We tekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens.
•	 We duwen België in een actieve diplomatieke rol voor de vernietiging van het nucleaire arsenaal in de 

wereld.

DriE. internationale samenwerking, tegen militaire 
aVonturen

•	 We trekken ons terug uit militaire bondgenootschappen die ons meesleuren in oorlogsavonturen onder 
leiding van Trump en de VS. We halen België uit de Navo en de Navo uit België.

•	 We zorgen ervoor dat Belgische havens en luchthavens niet meer gebruikt worden voor de doorvoer van 
militair gevechtsmaterieel.

•	 We investeren niet in initiatieven die kaderen in het Europees gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid (GBVB) of in een EU-interventieleger.

ViEr. Vrede in het midden-oosten
•	 We ijveren voor de rechten van het Palestijnse volk. We willen Israël verplichten het internationale recht 

te respecteren via een militair embargo en een boycot van producten uit Israël.
•	 We verhinderen economische missies naar Israël en sanctioneren Belgische bedrijven die medeplichtig 

zijn aan de Israëlische bezetting.
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•	 We steunen initiatieven voor heropbouw, dialoog en verzoening in de brede regio van het Midden-Oos-
ten op vraag van betrokken partijen.

•	 We pleiten voor een Europees embargo op wapenverkoop aan Saoedi-Arabië en andere Golfstaten die 
betrokken zijn bij terrorisme of oorlogen, zoals Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

•	 We veroordelen de Amerikaanse opzegging van het nucleaire akkoord met Iran en verzetten ons tegen 
Amerikaanse sancties tegen dat land.

vIsIE
De wereld hunkert naar vrede. We willen oorlogsdreiging vervangen zien door respect voor soevereiniteit 
en territoriale integriteit zoals dat staat in het Handvest van de Verenigde Naties. We willen een wereld die 
vrede en veiligheid garandeert via ontwapening.

Het gaat vandaag de andere kant uit. De buitenlandse politiek van de VS en hun Navo-bondgenoten gaat 
niet over vrede, mensenrechten of democratie. Dan was het bondgenootschap met Israël en met Saoedi-
Arabië immers ondenkbaar geweest. Het is een buitenlandse politiek – van diplomatieke druk over sancties 
tot militaire inmenging – ten dienste van strategische en economische belangen. Daarom zijn de VS actief 
betrokken bij de belangrijkste conflicten.

Westerse militaire interventies zorgen niet voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Toch neemt België nog altijd 
deel aan militaire operaties in het Midden-Oosten. België bombardeerde verwoed Libië mee. Het Belgische 
leger is aanwezig in Mali, de Sahel, de Centraal-Afrikaanse Republiek en ook nog altijd in Afghanistan.

Dominique de Villepin, de Franse ex-minister van Buitenlandse Zaken die in 2003 in de VN-veiligheidsraad 
de oorlog tegen Irak afwees, verwoordde het zo: “Het wordt tijd dat de westerse landen, Europa en de Ver-
enigde Staten, de lessen trekken uit de ervaring sinds Afghanistan 15 jaar geleden. We hebben veelvuldig 
militair ingegrepen. Afghanistan, Irak, Libië, Mali … Met welk resultaat? In 2001 bestond er één centrale ter-
roristische crisishaard. Vandaag zijn het er bijna vijftien. Dat wil zeggen dat wij ze vermenigvuldigd hebben.”

België werkt ook mee aan Navo-oefeningen in Oost-Europa, aan de grenzen met Rusland. Dat is problemen 
zoeken en veroorzaken.

Oorlogvoeren is duur. De interventie in Libië kostte België 40 miljoen euro. De Belgische deelname in Af-
ghanistan kostte in 2012 meer dan 100 miljoen euro. Het is tijd om conclusies te trekken en het roer om te 
gooien.

De hamvraag is: welke rol zie wij voor het Belgische leger? Kiezen we voor een uitrusting die ons luchtruim 
bewaakt of voor gevechtsvliegtuigen en drones die bommen droppen op andere landen? We wijzen wa-
penwedloop, oorlogstaal en militaire interventies af. Natuurlijk is een wereld zonder oorlogen en militaire 
conflicten nog niet voor morgen, maar ons buitenlands beleid moet kiezen voor een breuk met de imperi-
alistische oorlogslogica.

Het is ook een kwestie van democratie. In België is de zo gewichtige beslissing om ten oorlog te trekken 
geen bevoegdheid van het parlement, maar enkel van de regering. Die kan dus op eigen houtje beslissen 
een ander land te gaan bombarderen. Alleen wanneer de regering in lopende zaken is, moet het parlement 
stemmen om oorlog te voeren.

Deze kwestie was het voorwerp van de eerste stem die Marco Van Hees en Raoul Hedebouw, onze twee 
volksvertegenwoordigers in het federale parlement, moesten uitbrengen. Op 26 september 2014 was de 
PVDA de enige partij om te zeggen – en te stemmen – dat bombardementen in Irak niets aan de toestand 
in het Midden-Oosten gingen verhelpen. Vandaag is duidelijk hoezeer zij het gelijk aan hun kant hadden.
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EEn. defensie is Verdediging: geen geld Voor oorlog

Oorlog is voor ons geen middel van buitenlandse politiek. Wij willen een zuiver defensieve defensie. We 
gooien de centrale taak van ons leger om. Het gaat niet langer om buitenlandse missies en interventies. Het 
gaat om puur defensieve taken. Het officieel neutrale Zwitserland kan hier een inspiratie zijn.

Meer wapens willen is wapenwedloop en geen veiligheidspolitiek. Aan vrede werken is: de militarisering 
stoppen en de defensie-uitgaven afbouwen. We kopen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen. We stoppen het 
onderzoek naar en de investeringen in offensief militair wapentuig zoals gewapende drones. Geen aankoop 
daarvan! We maken dat geld vrij voor internationale samenwerking, voor onze sociale zekerheid, voor de 
strijd tegen de klimaatcrisis. De aankoop van 34 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen kost het land 15 miljard 
euro terwijl 16% van de bevolking in armoede leeft. Met het budget van slechts zeven zulke gevechtsvlieg-
tuigen kunnen we het tekort in de sociale zekerheid voor een jaar wegwerken. Voor de verdediging van het 
Belgische luchtruim hebben we maar vier à vijf gevechtsvliegtuigen nodig.

Een actieve vredespolitiek, dat is: de oorlogseconomie doorbreken. Het is: geen olie op het vuur gooien. 
Het is: de financiële en economische zuurstof van conflicten afsnijden en lokaal onderhandelde oplossingen 
alle kansen geven, met respect voor de soevereiniteit van de volkeren.

We investeren in de vredesdiplomatie. Lokale en regionale vredesakkoorden hebben de meeste kansen op 
slagen. Alle oorlogen eindigen aan de onderhandelingstafel. Landen moeten soeverein kunnen zijn, zodat 
de eigen bevolking het voor het zeggen kan krijgen. In België willen we transparantie en inspraak van de 
burgers in alle belangrijke beslissingen inzake defensie en buitenlandse politiek. We willen bindende volks-
raadplegingen rond fundamentele kwesties inzake oorlog en vrede.

Naar het voorbeeld van de ontmijningsmissie in Libanon kan België opdrachten van vredeshandhaving 
opnemen, zij het enkel in het strikte kader van een multilateraal regionaal vredesakkoord, met inspraak van 
het gastland en met respect voor het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

Door de triple lock kunnen Ierse troepen slechts op vredesmissie mits een akkoord van de VN-veiligheids-
raad, de regering en het parlement. Zo’n “driedubbel slot” willen we ook voor België. Want kiezen voor een 
actieve vredespolitiek houdt in: westerse militaire inmenging en wapenwedloop weigeren.

TwEE. naar een kernwapenVrije wereld
Het VN-Verdrag op het verbod van kernwapens is goed een jaar oud. Dat verdrag is een logische stap 
richting kernwapenvrije wereld. 122  landen tekenden het. Maar België boycotte de onderhandelingen. 
Nochtans wil 66% van de Belgen dat de federale regering dat kernwapenverbod ondertekent. De rege-
ring motiveerde haar weigering laconiek: de Navo, waarmee België met kernmachten als de VS, Groot-
Brittannië en Frankrijk een bondgenootschap vormt, vindt kernwapens essentieel. De VS moderniseren 
hun kernwapenarsenaal van ongeveer 6.450 kernkoppen. Daarom trekken zij zich terug uit de nucleaire 
ontwapeningsakkoorden en ontwikkelt Washington kleinere kernwapens. In 2018 werkte de Amerikaanse 
administratie een nieuwe nucleaire doctrine uit waarin kernwapens makkelijker inzetbaar worden. Dat is 
een stap naar de normalisering van een nucleaire oorlog.

De regering moet het over een andere boeg gooien en actief opkomen voor nucleaire ontwapening, zoals 
de bevolking het wil. We moeten mee het voortouw nemen en andere staten overtuigen. Het maatschap-
pelijk draagvlak voor het uitbannen van kernwapens was sinds de jaren 1980 nooit zo groot. Dit momentum 
moeten we aangrijpen. België is een van de weinige landen ter wereld waar zich Amerikaanse kernwapens 
bevinden. Die kernwapens worden nu vernieuwd: ze worden preciezer en minder groot. Ze kunnen een 
stad als Antwerpen volledig van de kaart vegen. Voor ons is dit het uitgelezen moment om die kernbommen 
op ons grondgebied in vraag te stellen. De kernwapens in Kleine Brogel moeten weg. Andere Navo-landen 
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deden het ons al voor: Griekenland, Groot-Brittannië en Duitsland hebben jaren geleden beslist geen Ame-
rikaanse kernwapens meer op hun grondgebied toe te laten.

DriE. internationale samenwerking, tegen militaire 
aVonturen

Sinds de jaren 1990 schakelde de Navo een versnelling hoger. De nieuwe Global NATO wil op elk moment 
bijna overal ter wereld kunnen interveniëren. Om zo de economische en strategische belangen van de 
imperialistische machten te beschermen. Onder Trump nam het militaire budget van de VS exponentieel 
toe. De VS hebben het sterkste leger ter wereld en geven op hun eentje meer uit aan defensie dan China, 
Rusland, Saoedi-Arabië, India, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan samen. Trump eist dat ook de 
Navo-bondgenoten hun militaire uitgaven verhogen. De Europese bondgenoten gaven volgaarne toe. De 
Navo-lidstaten zullen hun uitgaven tegen 2024 met 234 miljard euro optrekken, met daarbij een onmiddel-
lijke stijging met tientallen miljarden euro. De nieuwe begroting van de Europese Unie voorziet miljarden 
voor multinationale wapenconcerns. De Navo-doelstelling om 2% van het bbp aan oorlog te spenderen 
komt voor België neer op jaarlijks 5 miljard euro meer voor “defensie”.

De Navo is een agressieve oorlogsalliantie met ambities van de Filippijnen tot Colombia. Wij willen zo’n al-
liantie niet, wij willen een actief vredesbeleid. De Navo beschouwt kernwapens als een hoeksteen van haar 
beleid. Wij willen het VN-Verdrag over het verbod op kernwapens gerespecteerd zien. De Navo wil meer 
geld voor wapens. Wij willen meer geld voor sociale en ecologische vooruitgang. Het zijn twee tegenge-
stelde visies. Daarom moeten we uit de Navo stappen. Ook landen als Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk 
en Zwitserland zijn geen lid van de Navo. Waarom zou ons land dat niet kunnen?

Voor verdediging en ontwapening streven we naar samenwerking met buurlanden. Maar de samenwer-
kingsverbanden op Europees vlak gaan steevast in de richting van een Europees leger met de visie van 
het Europees militair-industrieel complex. Europese wapenmultinationals worden ook met geld overgoten. 
We moeten de breuk maken met deze visie die in artikel 42 van het EU-verdrag verwoord staat. We willen 
een Europese samenwerking die juist dient om minder in oorlog te investeren. Het is een Europese sa-
menwerking die volledig indruist tegen de Europese Verdragen en tegen het Europees gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

ViEr. Vrede in het midden-oosten
Al decennialang zijn de Europese Unie en België medeplichtig aan de kolonisatie van Palestina door de 
Israëlische staat, een kolonisatie die het hele Midden-Oosten ontwricht. Daardoor zijn België en de EU 
medeplichtig aan de vernietiging van huizen en olijfbomen, aan het opsluiten van kinderen en aan een 
woekerende apartheid. Ze zijn medeplichtig aan de Israëlische blokkade die Gaza totaal onleefbaar maakt. 
Medeplichtig aan het met scherp schieten van soldaten op vreedzame demonstranten die een waardig 
leven en een recht op terugkeer eisen. Dat moet stoppen.

De internationale campagne Boycot Apartheid was een grote hulp voor het omverwerpen van het Zuid-
Afrikaanse racistische regime. Zolang de Israëlische regering het internationaal recht en de rechten van 
de Palestijnen weigert te respecteren, is ook tegen de Israëlische apartheid een boycot de aangewezen 
eerste maatregel. We nemen daarom met België actief deel aan de internationale BDS-campagne – Boy-
cott, Divestment, Sanctions. We stoppen de import en verkoop van producten uit Israël. We stoppen met 
economische missies naar Israël. Bedrijven die banden hebben met de bezetting van Palestina, sluiten we 
uit van openbare aanbestedingen.

Vrede in het Midden-Oosten, het is een grote verzuchting. De gevolgen van jarenlange westerse interven-
tie oorlogen in deze regio zijn dan ook dramatisch. De oorlog tegen Irak kostte 1 miljoen levens. Minstens 
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165.000 Irakese burgers stierven als direct gevolg van de invasie. Een veelvoud daarvan stierf aan nevenef-
fecten: ondervoeding, milieuaantasting, de vernielde leefinfrastructuur. De vernietiging van Irak leidde tot 
de opkomst van IS. De oorlog in Afghanistan blijft maar voortwoeden. Hij verspreidde het terrorisme van 
Kaboel tot Mali in westelijk Afrika. Libië bestaat niet meer als land, allerlei facties vechten er om de macht, 
er woedt slavenhandel, mensen worden er gemarteld en gedood. Navo-bondgenoot Saoedi-Arabië voert 
een criminele oorlog in Jemen. Dertien miljoen mensen worden er met hongersnood bedreigd. De oorlog 
in Syrië duurt inmiddels zeven jaar. De destabilisering van het land dreef 5,6 miljoen Syriërs op de vlucht.

België moet zijn houding tegenover de Golfstaten herbepalen. Zoals de VS en andere EU-lidstaten verkoopt 
ons land wapens aan Saoedi-Arabië, dat met die wapens in Jemen een hongersnood van miljoenen creëert. 
Er moet een Europees embargo komen op wapenverkopen naar Saoedi-Arabië en andere Golfstaten als 
Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten die betrokken zijn bij terrorisme en oorlogen. Mits een strikte 
toepassing van de Europese regelgeving en van de gewestelijke wapenwetgevingen kan er trouwens geen 
sprake zijn van wapenexport naar deze landen.

Na Irak, Afghanistan, Libië, Syrië en Jemen wordt nu Iran bedreigd door Trump en Israël. Iran hield zich aan 
de afspraken van het akkoord over zijn nucleair programma. Er is dan ook alle reden voor België om samen 
met Europese partners de Amerikaanse sancties tegen Iran te ondergraven en om de Amerikaanse opzeg-
ging van het nucleair akkoord te veroordelen. Omwille van de Israëlische atoomwapens zetten andere 
landen de stap om een eigen atoomprogramma te beginnen. Daarom begint het kernwapenvrij maken van 
het Midden-Oosten met de kernontwapening van Israël.

Na zeven jaar oorlog moet Syrië geholpen worden bij de wederopbouw. Indien de betrokken partijen België 
erom vragen, willen we hulp aandragen voor initiatieven rond de heropbouw, de dialoog en de verzoening.
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39. vlUcHtElINgEN: DE 
OOrzakEN vaN HEt vlUcHtEN 
aaNpakkEN

staNDpUNt

Wij willen het grote taboe in het debat over vluchtelingen doorbreken: het taboe over de oorzaken waar-
door mensen hun land ontvluchten. Oorlogen, armoede en de opwarming van de aarde doen mensen op de 
vlucht slaan. Zolang die oorzaken er zijn, zullen er vluchtelingen zijn. Geen enkel land kan op z’n eentje de 
vluchtelingencrisis het hoofd bieden. Net als het klimaat heeft migratie oplossingen op internationale schaal 
nodig. De aanvallen op het asielrecht en het beperken van de basisrechten van vluchtelingen vormen een 
gevaar voor iedereen. Want de aantasting van de mensenrechten van sommigen is dikwijls het voorspel om 
de mensenrechten van allen aan te vallen.

Wat WIj WIllEN
EEn. de oorzaken waardoor mensen op de Vlucht slaan, 
aanpakken

•	 We richten ons buitenlandbeleid op het ondersteunen van regionale vredesonderhandelingen, niet op 
militaire interventies. We trekken ons terug uit allianties die ons meeslepen in oorlogsavonturen in het 
buitenland. (Zie hoofdstuk 38. Een actieve vredespolitiek.)

•	 We steunen een transparante, democratisch gecontroleerde handels- en investeringspolitiek die volks-
gezondheid, recht op voedsel en leefmilieu beschermt. (Zie hoofdstuk 37. Het handelsbeleid omgooien.)

•	 We dragen technologie over en schaffen intellectuele eigendom af om de ontwikkelingslanden te hel-
pen in hun strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan. (Zie hoofdstuk 40. Internationale 
solidariteit.)

•	 We leven de verbintenis na om 0,7% van het bnp te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.
•	 Wij moedigen internationale samenwerking onder het toezicht van de VN aan, om met respect voor de 

mensenrechten een passende reactie te vinden voor de noodmaatregelen, de verdeling van vluchtelin-
gen, de steun aan ontvangende landen en het anticiperen op de klimaatvluchtelingen.

TwEE. europese unie: een solidaire Verdeling Van de 
Vluchtelingen

•	 We willen veilige en wettelijke routes naar Europa. Dat is de enige manier om efficiënt de strijd aan te bin-
den met de mensenhandel, een einde te maken aan de verdrinkingen en tegelijk het asielrecht na te leven.

•	 Wij maken een einde aan de migratieakkoorden met derde landen die de Conventie van Genève en het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet naleven.

•	 Wij stellen een systeem in van solidaire spreiding van asielzoekers in alle landen van Europa.

DriE. een humaan onthaal dat integratie beVordert
•	 Wij zorgen ervoor dat elke asielzoeker het recht heeft op een ernstig onderzoek van zijn asielaanvraag, 

met respect voor de Conventie van Genève.
•	 We moedigen aan dat asielzoekers onthaald worden in kleine structuren (die goedkoper zijn en de inte-
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gratie bevorderen).
•	 We waarborgen voor elke asielzoeker een onthaal- en integratietraject dat bestaat uit taallessen, infor-

matie over zijn of haar rechten, hulp bij administratieve procedures en hulp om zich beroepsmatig in te 
schakelen.

•	 We betrekken erkende vluchtelingenorganisaties, verenigingen in het veld en vakbonden bij het onthaal 
en de integratie van de vluchtelingen in de buurten en op het werk.

ViEr. gegarandeerde mensenrechten
•	 Kinderen gaan vóór alles. Wij verzetten ons tegen het opsluiten van kinderen. Wat hun statuut ook is, 

kinderen hebben recht op onderwijs.
•	 De toegang tot dringende medische hulp moet voor iedereen blijven gelden, ongeacht het verblijfs-

statuut.
•	 We bestrijden het zwartwerk en sanctioneren werkgevers die mensen zonder papieren uitbuiten. We 

beschermen de arbeiders die klacht neerleggen.
•	 De aanvragen van mensen zonder papieren om een verblijfsvergunning te verkrijgen laten we door een 

onafhankelijke commissie beoordelen op basis van heldere en objectieve criteria.
•	 We steunen de humanitaire hub die grassroots-organisaties in Brussel in het leven hebben geroepen. We 

steunen ook de oprichting van een onthaal- en oriëntatiecentrum voor de migranten.
•	 Wij ondersteunen mensen die opvang bieden, ondanks pogingen hun humanitaire hulp te criminaliseren.

vIsIE
EEn. de oorzaken waardoor mensen op de Vlucht slaan, 
aanpakken

Wij willen het grote taboe in het debat over vluchtelingen doorbreken: het taboe over de oorzaken waardoor 
mensen hun land ontvluchten. Zolang die oorzaken er zijn, zullen er vluchtelingen zijn. Oorlogen, armoede 
en de opwarming van de aarde doen mensen op de vlucht slaan. Zowel de Verenigde Staten als de Euro-
pese Unie dragen hier door hun beleid een grote verantwoordelijkheid. Wij willen in deze materie radicaal 
van oriëntatie veranderen en de problemen waardoor mensen op de vlucht slaan bij de wortel aanpakken.

De partijen die nu aan de macht zijn, hebben gestemd voor oorlogen die miljoenen mensen gedwongen 
hebben hun land te ontvluchten. Syrië, Afghanistan en Irak zijn de landen van waar de voorbije drie jaar 
de meeste vluchtelingen in België afkomstig waren. Ook de chaos in Libië heeft ertoe geleid dat er nieuwe 
vluchtelingen zijn aangekomen. Dat zijn allemaal landen die België de laatste jaren gebombardeerd heeft. 
De traditionele partijen, ook de N-VA, hebben in volle overtuiging voor deze bombardementen gestemd. 
Ook het Vlaams Belang heeft dat gedaan. Voor die partij komt “eigen volk eerst”, behalve als het erom gaat 
veel geld uit te geven voor bombardementen in het buitenland. Zonder bombardementen zouden deze 
vluchtelingen hun land niet ontvlucht zijn. Wij zijn de enigen in het parlement die consequent tegen deze 
oorlogen gestemd hebben.

Onze buitenlandpolitiek moet niet gericht zijn op het ontwrichten van hele regio’s, maar op stabiliteit: door 
regionale vredesonderhandelingen, niet door militaire interventies in het buitenland.

De handelspolitiek van de Europese Unie en ook van België houdt de landen in het Zuiden in een situatie 
van economische onderontwikkeling. De Europese Unie subsidieert in Afrika Europese multinationals om 
een hele reeks producten goedkoop op de Afrikaanse markt te smijten. Dat maakt de lokale landbouw en 
economie kapot en duwt honderdduizenden op de weg van het exil. Al te vaak worden de grondstoffen 
in de Afrikaanse bodem ingepikt door westerse multinationals. Wij steunen een handels- en investerings-
beleid dat de volksgezondheid, het recht op voedsel en het leefmilieu beschermt, dat transparant is en 
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democratisch gecontroleerd wordt. Wij leven de verbintenis na om 0,7% van het bnp te besteden aan ont-
wikkelingssamenwerking.

Het gebrek aan ambitie van de Europese lidstaten en van België in het bijzonder om een einde te maken 
aan de opwarming van de aarde, leidt nu al tot droogte, tyfoons en overstromingen die massaal veel kli-
maatvluchtelingen veroorzaken. Politieke verantwoordelijken zoals Donald Trump in de VS, en in België 
politici als Theo Francken, stellen zelfs in vraag of de opwarming van de aarde wel door menselijk toedoen 
veroorzaakt wordt.

We dragen technologie over en schaffen intellectuele eigendom af om de ontwikkelingslanden te helpen in 
hun strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan.

TwEE. europese unie: een solidaire Verdeling Van de 
Vluchtelingen

Geen enkel land kan op z’n eentje de vluchtelingencrisis het hoofd bieden of op z’n eentje het migra-
tieprobleem aanpakken. Net als het klimaat heeft migratie oplossingen op wereldschaal nodig. Het VN-
Migratiepact voor een veilige, ordelijke en reguliere migratie biedt nog altijd aan elk land het recht zijn 
eigen migratiebeleid uit te tekenen. Toch zet het Pact een stap in de goede richting: het opent het debat 
over de oorzaken, het wil de samenwerking op wereldschaal aanmoedigen en het bevestigt het belang van 
de mensenrechten.

Wij moedigen internationale samenwerking onder het toezicht van de VN aan, om met respect voor de men-
senrechten een passende reactie te vinden inzake de noodmaatregelen, de verdeling van vluchtelingen, de 
steun aan ontvangende landen en het anticiperen op de klimaatvluchtelingen.

Wij verdedigen dat bij het onthaal van vluchtelingen de Conventie van Genève wordt nageleefd. De Conven-
tie van Genève betreffende de status van vluchtelingen is afgesloten in 1951 en vloeit voort uit het asielrecht 
zoals dat is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. De Conventie is 
een gevolg van de lessen die de wereld getrokken heeft na de Tweede Wereldoorlog en na de overwinning 
op het nazisme. Miljoenen mensen, ook veel Belgen, moesten in jaren ’30 en ’40 van vorige eeuw naar het 
buitenland vluchten om te ontkomen aan oorlog en fascisme.

De Conventie van Genève bekrachtigt dat mensen die op de vlucht zijn geslagen voor vervolging omwille 
van hun nationaliteit, hun godsdienst, de sociale groep waartoe ze behoren of omwille van politieke stand-
punten, als vluchteling worden erkend en bescherming krijgen.

Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 1950 vloeit voort uit de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Het verbiedt foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen – bij 
uitwijzing bijvoorbeeld – en het verankert het recht op een gezinsleven.

Wij verdedigen deze erfenis tegen een beleid, dat vandaag probeert die erfenis weer in vraag te stellen. 
Iedereen – ook in België, zo leert ons de geschiedenis – kan dit asielrecht op een dag nodig hebben om 
aan vervolging te ontsnappen.

Vluchtelingen worden als boeman gebruikt om mensen angst aan te jagen met als oogmerk te verdelen om 
te heersen. De aanvallen op het asielrecht en het beperken van de basisrechten van vluchtelingen vormen 
een gevaar voor iedereen. Want de aantasting van de mensenrechten van sommigen is dikwijls het voor-
spel om de mensenrechten van allen aan te vallen.

Wij hebben een internationaal antwoord nodig om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Alleen inter-
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nationale samenwerking om vluchtelingen te onthalen en te verspreiden, kan ervoor zorgen dat zij waardig 
worden opgevangen en dat niet aan hun mensenrechten wordt getornd. Wij pleiten voor het inrichten van 
veilige en legale routes naar Europa zodat vluchtelingen een asielaanvraag kunnen indienen in Europa. Dat 
is de enige manier om efficiënt de strijd aan te binden met de mensenhandel, een einde te maken aan de 
verdrinkingen in de Middellandse Zee en tegelijk het asielrecht na te leven. Dat is mogelijk via het mecha-
nisme van de hervestiging, dat probeert vluchtelingen die in een derde land (bijvoorbeeld Libanon) asiel 
hebben aangevraagd, naar verschillende Europese landen over te brengen en te verdelen.

De migratieakkoorden met landen als Turkije en Libië vormen geen oplossing. Vluchtelingen worden er in 
overbevolkte kampen samengeperst en een groot deel van de kinderen gaat er niet naar school. In Libië 
worden vluchtelingen zelfs tot slavenarbeid gedwongen. Het beleid is in werkelijkheid een beleid van push-
backs, wat in strijd is met de mensenrechten. Daarom verzetten wij ons tegen deze akkoorden.

De Europese regels (de “Dublin-verordening”) leggen op dat het eerste land waarlangs vluchtelingen Eu-
ropa binnenkomen, ze ook moet opvangen. Dat zijn in de praktijk meestal Italië, Griekenland en Spanje. 
Maar deze Dublin-verordening heeft haar failliet bewezen. In Griekenland werden verschillende eilanden 
onder druk van de Europese Unie omgevormd tot openluchtgevangenissen, om vluchtelingen te verhin-
deren naar Europa door te reizen. De kampen op de Griekse eilanden zijn nauwelijks toegankelijk voor de 
pers. Ze zijn overbevolkt en de vluchtelingen leven er als haringen in een ton in erbarmelijke omstandighe-
den, zonder elementaire voorzieningen als stromend water. Ook in Italië zijn de opvangvoorzieningen totaal 
onvoldoende.

Wij zijn voorstander van het installeren van een verplicht systeem om asielzoekers te herverdelen over de 
Europese lidstaten; het kan niet zijn dat Griekenland of Italië alle vluchtelingen die in Europa aankomen, 
moeten opvangen.

DriE. een humaan onthaal dat integratie beVordert
Wij zorgen ervoor dat elke asielzoeker zijn asielaanvraag kan indienen en dat deze aanvraag ernstig on-
derzocht wordt, met respect voor de Conventie van Genève. Dat, in tegenstelling met het beleid van de 
ontslagnemende regering. Dat beleid deed bijvoorbeeld een beroep op functionarissen van de Soedanese 
dictatuur om asielzoekers te identificeren en het land uit te zetten.

Wanneer iemand asiel aanvraagt, krijgt die persoon wat hij/zij nodig heeft – slapen, eten, medische zorgen 
– en ontvangt 7,40 euro per week voor de andere uitgaven zolang zijn asielaanvraag loopt. Wordt de aan-
vraag van de asielzoeker aanvaard en krijgt hij het statuut van vluchteling, dan moet hij het opvangcentrum 
verlaten en krijgt een financiële tegemoetkoming. Vindt hij geen werk en kan hij niet in zijn levensonder-
houd voorzien, dan moet de zorg daarvoor door het OCMW worden overgenomen – maar deze persoon 
heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Wij verzetten ons tegen de aanvallen die deze basisrech-
ten willen beperken.

De ontslagnemende regering is voorstander van opvang in grote onpersoonlijke collectieve centra. De op-
vang in kleinere structuren bevordert nochtans de integratie van de asielzoeker in de wijk waarin hij/zij 
woont. Die opvang is ook goedkoper dan de opvang in grote centra. Ze garandeert dat de asielzoeker over 
meer zelfstandigheid en privacy beschikt en vormt een veiliger omgeving voor meer kwetsbare personen 
zoals alleenstaande vrouwen. Overigens wijzen verschillende studies erop dat een lang verblijf in grote 
collectieve opvangcentra gemakkelijker leidt tot depressie, andere gezondheidsproblemen, moeilijkheden 
om trauma’s te boven te komen en een lager zelfbeeld. Wij willen de opvang van asielzoekers in kleinere 
structuren bevorderen, met verenigingen en Lokale Opvanginitiatieven (“loi’s”) die als partners optreden en 
over expertise beschikken.

De vluchtelingen zijn vragende partij om taallessen te volgen en om het land dat hen opvangt te leren ken-
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nen, zodat ze zich kunnen integreren. Maar de middelen daarvoor ontbreken. De Vlaamse minister van In-
tegratie en Inburgering, Liesbeth Homans van de N-VA, heeft in 2018 zelfs aangekondigd dat het personeel 
van het Agentschap Integratie en Inburgering, het agentschap dat verantwoordelijk is voor integratie, met 
170 leden wordt ingekrompen. Dat is een vijfde van het personeel. De N-VA kan niet tegelijk vluchtelingen 
ervan beschuldigen zich niet te willen integreren en aan de andere kant snijden in de middelen voor die 
integratie.

We waarborgen voor elke asielzoeker een onthaal- en integratietraject dat bestaat uit taallessen, informatie 
over zijn of haar rechten, hulp bij administratieve procedures, vorming over hoe de zaken in België functio-
neren en hulp om zich beroepsmatig in te schakelen.

Het recht op gezinshereniging is nu beperkt tot de partner en de kinderen – of tot de ouders als het over 
minderjarigen gaat. Maar er zijn talrijke hindernissen die de verwezenlijking daarvan moeilijk maken. Wij 
willen dit recht op gezinsleven echt waarborgen. Dat is wezenlijk om integratie mogelijk te maken.
Wij willen ten slotte zoveel mogelijk de erkende vluchtelingenorganisaties, vakbonden en wijkverenigingen 
betrekken in de opvang en integratie van vluchtelingen. Zij weten het best hoe het er in de realiteit aan toe 
gaat en kunnen de problemen die zich stellen, helpen oplossen.

ViEr. gegarandeerde mensenrechten
De meerderheid van de mensen zonder papieren zijn werknemers, soms al vele jaren, die elke dag opstaan 
om naar hun werk te gaan en die zouden willen bijdragen aan de sociale zekerheid. Zij willen zich inscha-
kelen in de maatschappij. Deze werknemers hebben geen enkele bescherming. Ze werken dikwijls voor 
werkgevers zonder scrupules die profiteren van hun situatie om de geldende normen voor lonen, sociale 
zekerheid, hygiëne en veiligheid op het werk aan hun laars te lappen. Zulke aan willekeur overgeleverde 
werkkrachten zonder rechten halen de werkomstandigheden en loonvoorwaarden voor iedereen onderuit, 
met name in sectoren zoals de bouw, de schoonmaak of de horeca.

Wij willen de overuitbuiting van arbeiders zonder papieren bestrijden door hun werkgevers te bestraffen en 
de mensen die klacht indienen, te beschermen. Dat is perfect mogelijk indien de Europese Sanctierichtlijn 
uit 2009 die werkgevers van mensen zonder papieren wil aanpakken, integraal wordt omgezet.

De mensen zonder papieren die hier al lang verblijven, moeten ook uit de clandestiniteit kunnen komen. 
Wij laten de aanvragen van deze mensen om een verblijfsvergunning en werkvergunning te verkrijgen door 
een onafhankelijke commissie beoordelen op basis van heldere en objectieve criteria.

Deze onafhankelijke commissie zien we als volgt samengesteld: ambtenaren van de FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal overleg, vakbondsmensen en mensen van erkende vluchtelingenorganisaties. De 
aanvragen moeten daarbij beantwoorden aan duidelijke, transparante en permanente criteria :
•	 “duurzame banden” (werk, sociale banden, taalkennis);
•	 een asielprocedure die al te lang duurt;
•	 een ernstige persoonlijke humanitaire situatie;
•	 een niet-begeleide minderjarige.

In België hebben mensen zonder papieren geen andere rechten dan het recht op dringende medische hulp 
en het recht voor hun kinderen om naar school te gaan. Zelfs deze elementaire mensenrechten staan nu 
onder druk. Wij willen garanderen dat ze gerespecteerd, beschermd en in de praktijk omgezet worden. 
Migranten zijn mensen. Ook mensen zonder papieren hebben recht op verzorging in dringende situaties.

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet het hogere belang van het kind als prioriteit gelden in alle situa-
ties waarin kinderen betrokken zijn. Een kind opsluiten is nooit in het belang van dat kind. Toch heeft de 
regering-Michel dat in de zomer van 2018 opnieuw ingevoerd. Tien jaar eerder, in 2008, heeft België na 
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een lange campagne van mensenrechtenorganisaties eindelijk een einde gemaakt aan het opsluiten van 
kinderen in gesloten centra. In 2011 steunden de CD&V, N-VA, Open Vld en MR, maar ook Défi en CDH even-
wel een wetsvoorstel waardoor kinderen opnieuw konden opgesloten worden: in “aangepaste” centra. Op 
grond van deze wet heeft de regering Michel opnieuw een gesloten centrum geopend voor gezinnen met 
kinderen. Nochtans zeggen studies dat opsluiting een diepe en blijvende impact heeft op de gezondheid 
en ontwikkeling van kinderen. Zulke kinderen lopen een risico op zelfmoord, automutilatie en mentale 
storingen. Opsluiting heeft ook dikwijls een negatieve invloed op hun schoolprestaties. Een kind hoort niet 
opgesloten te worden. Punt.

Blijvende aandacht moet verder gaan naar niet-begeleide minderjarigen. Hun aantal groeit. Heeft de over-
heid contact met een niet-begeleide minderjarige, dan moet de Dienst Voogdij instaan voor die minderja-
rige. Dat is een absolute vereiste: het aantal niet-begeleide kinderen van wie elk spoor bijster is, steeg van 
277 in 2015 naar 618 in 2017. Een hele school!

Wij willen garant staan dat humanitaire hulp aan vluchtelingen niet gecriminaliseerd kan worden. Wij kanten 
ons tegen het wetsontwerp van CD&V-minister Koen Geens over woonstbetredingen waarmee de regering 
huiszoekingen kan uitvoeren bij burgers die vluchtelingen onderdak bieden. Gelukkig is dat wetsontwerp 
na veel protest en verontwaardigde reacties in de koelkast terechtgekomen.

Wij zijn voor de sluiting van de gesloten centra en tegen gedwongen uitwijzingen. Wie hier zonder papieren 
verblijft, moet daarom nog niet als een crimineel behandeld worden. Een beleid van repressie en gedwon-
gen repatriëring leidt naar schendingen van de mensenrechten.

Rechts maakt in de pers veel heisa over uitwijzingen, maar voor veel van deze mensen is uitwijzing in de 
praktijk moeilijk: omdat hun land van herkomst weigert ze weer op te nemen, omdat ze niet geïdentificeerd 
kunnen worden of omdat uitwijzing hen zou blootstellen aan onmenselijke behandelingen, vernederin-
gen of martelingen. Zo’n beleid is overigens erg duur. Iemand zonder papieren opsluiten kost meer dan 
200 euro per dag. Ook verplicht het de politie achter mensen aan te gaan die op de vlucht zijn voor oorlog 
en ellende, en dat verhindert haar dan de echte criminaliteit aan te pakken.
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40. INtErNatIONalE sOlIDarItEIt

staNDpUNt

De internationale samenwerking waar wij voor staan heeft tot doel oorzaken van armoede en ongelijkheid 
aan te pakken. Daarom helpt ze de ontwikkeling van de productiecapaciteit van de landen in het Zuiden te 
verbeteren. Ze stimuleert een duurzame ontwikkeling die tegemoetkomt aan wat de plaatselijke bevolking 
nodig heeft. Ze schenkt bijzondere aandacht aan basisrechten als onderwijs, gezondheidszorg en voedsel-
voorziening via duurzame landbouw. Ze staat ook in het teken van de strijd tegen de klimaatverandering: 
nieuwe technieken en technologieën worden snel en zonder voorbehoud gedeeld.

Wat WIj WIllEN
EEn. een efficiënte ontwikkelingssamenwerking

•	 We maken bijkomend budget vrij voor internationale samenwerking. We besteden ten minste 0,7% van 
het Belgische bbp aan internationale solidariteit met de volkeren in het Zuiden.

•	 We ijveren voor beleidscoherentie in de ontwikkelingssamenwerking. Belgisch en Europees beleid, bij-
voorbeeld inzake handel, mag de ontwikkeling in het Zuiden niet ondermijnen.

•	 We stellen de strijd tegen armoede en ongelijkheid centraal in onze internationale samenwerking. Bij-
zondere aandacht geven we aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en duurzame landbouw.

•	 Ontwikkelingssamenwerking instrumentaliseren voor de agenda van de donorlanden, aanvaarden we 
niet.

TwEE. meer middelen Voor ontwikkeling en ecologische 
transitie

•	 We ondersteunen de ontwikkeling in het Zuiden met een breed programma van technologieoverdracht 
voor duurzame industrie en landbouw, transport, gezondheidszorg en groene energie.

•	 De strijd tegen belastingparadijzen is een prioriteit. Zo stellen we zowel de inkomsten van ons land als 
de begrotingen van de landen in het Zuiden veilig.

•	 We organiseren een audit over de schulden van de landen in het Zuiden en bepalen welk deel ervan 
onrechtvaardig is en wordt kwijtgescholden.

•	 We willen een instelling voor internationale samenwerking en eerlijke kredieten in de schoot van de 
UNCTAD, als alternatief voor het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

DriE. de internationale relaties dekoloniseren
•	 We zijn voorstander van samenwerking met de vroegere Belgische kolonies op basis van gelijkwaardig-

heid en met respect voor de nationale soevereiniteit. Zo maken we werk van de dekolonisatie.
•	 We richten een onderzoekscommissie op en starten gesprekken met de gewezen Belgische kolonies en 

mandaatgebieden over misdaden ten tijde van de kolonisatie en bij de interventies na de onafhankelijkheid.
•	 Menselijke resten en voorwerpen die ten tijde van de kolonisatie werden geroofd, worden na bestude-

ring en inventarisering teruggegeven.
•	 We stellen alle onderzoek over of in verband met Congo, Rwanda en Burundi ter beschikking van deze landen.
•	 Op alle Belgische scholen wordt de geschiedenis van het kolonialisme, het neokolonialisme en de strijd 

van de Afrikaanse volkeren onderwezen.
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vIsIE

Vandaag zorgt winstbejag voor ongelijkheid, armoede, gedwongen migraties en oorlogen. Die zijn geen na-
tuurramp en ook geen noodlot. Ze zijn het directe gevolg van een systeem dat steunt op wedijver en op de 
verovering van markten. Het 1% rijksten in de wereld bezit meer dan de overige 99%. 26 mensen zijn even rijk 
als 3,7 miljard anderen. Eén op de tien mensen leeft onder de absolute armoedegrens van 1,9 dollar per dag.

En die kloof groeit. In 2017 ging 82% van de groei van de rijkdom in de wereld naar het 1% rijksten. De 50% 
armsten hebben van die groei helemaal niets gezien. De aarde waarop wij leven kan 12 miljard mensen 
voeden, maar om de vijf seconden sterft een kind van honger. In 2017 leden 821 miljoen mensen honger, 
een cijfer dat volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, sinds enkele jaren weer 
stijgt. De grootste paradox is wel: 70% van de landbouwers heeft niet genoeg te eten. De winsten uit de 
agro-industrie vloeien naar de aandeelhouders terwijl 15% van de wereldbevolking honger lijdt.

Die kloof is niet zo maar uit de lucht komen vallen. De nationale bevrijdingsstrijd in het Zuiden heeft een 
einde gemaakt aan het kolonialisme, maar politieke inmenging en economische plundering blijven onver-
minderd voortduren. Het neoliberalisme vergroot de ongelijkheid nog. We zijn ermee opgehouden te tellen 
hoeveel staatsgrepen de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie gepatroneerd hebben in 
Afrika of Latijns-Amerika. We zijn gestopt met tellen hoeveel leiders van sociale bewegingen, van Colombia 
tot de Filippijnen, vermoord zijn. En dan zijn er de vrijhandelsakkoorden: het breekijzer om de markten van 
het Zuiden open te gooien voor de multinationals van het Noorden.

De globalisering van het kapitalisme wordt geschraagd door de globalisering van de uitbuiting. Een jeans 
kost  in Europa 54 euro. Maar de naaister in Bangladesh krijgt er maar 25 eurocent voor. Buitenlandse mul-
tinationals laten in Congo kinderen werken in de koper- en coltanmijnen. Terwijl de Afrikaanse bevolking 
honger lijdt, maken internationale investeerders zich meester van de landbouwgronden en van het drink-
water. In de landen van het Zuiden worden wouden en landbouwgronden vernietigd voor biobrandstof en 
industriële veeteelt. En het drinkwater gaat er op aan de productie voor de export.

Smartphones en elektrische wagens doen de vraag naar welbepaalde grondstoffen exploderen. Die bevin-
den zich dikwijls geconcentreerd in slechts enkele landen in het Zuiden. De Democratische Republiek Congo 
heeft grote reserves kobalt voor Li-ion batterijen. Maar het zijn buitenlandse multinationals die de kobaltmij-
nen exploiteren. Drie multinationals controleren 75% van de palladiumproductie, een metaal dat onontbeerlijk 
is in de autosector. Voor niobium, een materiaal voor het staal en in de elektronica, geldt hetzelfde.

Zo blijven multinationals, ook nog tientallen jaren nadat de onafhankelijkheid uitgeroepen werd, Afrika 
leegplunderen. De Economische Commissie voor Afrika van de VN meldt: jaar na jaar raken Afrikaanse 
landen 50 miljard dollar kwijt aan multinationals. Voor elke euro die via ontwikkelingssamenwerking Afrika 
binnenkomt, keert 6,5 euro terug naar westerse landen. Een aderlating, een neokoloniale plundering.

Geholpen door de rijke landen uit het Noorden met hun economisch en militair apparaat, beroven de mul-
tinationals de landen van het Zuiden van hun hulpbronnen. Ze verarmen die landen en onderwerpen de 
bevolking. De regeringen van de landen uit het Noorden helpen elk hun eigen multinationals te heersen 
over werknemers op de hele aardbol, in het Noorden zowel als in het Zuiden. Met behulp van economische 
diplomatie, door structurele hervormingen op te leggen, door politieke en militaire inmenging, met onrede-
lijke leningsvoorwaarden, met een antisociale en milieuonvriendelijke handelspolitiek. In het Zuiden is wat 
multinationals aanrichten nog verwoestender dan bij ons. Met de hulp van richtlijnen van de Wereldbank 
hebben westerse multinationals maar een paar jaar nodig gehad om alle goudreserves van Mali afhandig te 
maken en daarvoor slechts een miniprijs te betalen aan de Malinese staat. De Wereldbank en het Internatio-
naal Monetair Fonds porren zulke landen aan om hun natuurlijke hulpbronnen, hun energie, hun overheids-
diensten en zelfs hun watervoorraden aan grote multinationals te verkwanselen. Olieproducerende landen 
staan constant onder druk om hun prijzen te verlagen.
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Internationale solidariteit kan de volkeren in het Zuiden helpen weer controle te krijgen over hun grond en 
hun natuurlijke hulpbronnen. Zodat ze eindelijk zelfstandig hun economie tot ontwikkeling kunnen brengen 
en een menswaardige toekomst kunnen opbouwen. Verenigd en georganiseerd kunnen zij de macht van 
het getal doen gelden. Zoals de krachtsverhoudingen in de wereld vandaag liggen, zijn de belangen van de 
arbeiders overal ter wereld met elkaar verbonden. Hoe machtig zij ook mogen zijn, als we er ergens in slagen 
de macht van de multinationals terug te dringen, dan varen de arbeiders er overal wel bij. Een veroordeling 
van Bayer-Monsanto in het Zuiden zet de strijd voor gezonde voeding in het Noorden kracht bij. Hogere lonen 
in Bangladesh geeft een impuls aan het gevecht voor betere lonen hier. Strijd voor het behoud van watervoor-
raden tegen Coca-Cola of Nestlé zorgt voor vooruitgang inzake het recht op water in de hele wereld.

EEn. een efficiënte ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking kan niet efficiënt zijn als niet ook de handelspolitiek en de buitenlandse poli-
tiek van België en de Europese Unie veranderen. Om kans op slagen te hebben, is beleidscoherentie nodig. 
We ondersteunen de landen van het Zuiden in hun streven de politieke en economische soevereiniteit te 
versterken. We doen dat door hen hulp te bieden bij een zelfstandige voedselvoorziening en industriële 
opbouw, en door hen te helpen zich te weren tegen de landroof en de wurggreep van de multinationals.

Internationale samenwerking moet de ontwikkeling van de productiecapaciteit van de landen in het Zuiden 
op het oog hebben Ze moet nuttig zijn voor een duurzame industriële ontwikkeling die vertrekt vanuit de 
behoeften van de plaatselijke bevolking. En ze moet nuttig zijn om de productiecapaciteit van de boeren in 
het Zuiden te vergroten. Zo zal onze internationale solidariteit een bijdrage leveren aan een zelfstandige 
strategie van duurzame ontwikkeling. De landen in het Zuiden moeten hun eigen soevereine instellingen 
en hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen zonder dwang of eisen van buitenaf. Daarom weigeren we 
elke vorm van “hulp” die landen verzwakt of onderwerpt.

Wij zullen ten minste 0,7% van het bbp van ons land besteden aan internationale solidariteit. We zetten 
de strijd tegen armoede en ongelijkheid in het hart van de ontwikkelingssamenwerking. We hebben in 
het bijzonder aandacht voor basisrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg en voeding door duurzame 
landbouw.

De samenwerking moet het belang van de plaatselijke bevolking dienen. We laten haar niet instrumenta-
liseren voor andere belangen. Al te vaak krijgt geld dat officieel aan ontwikkeling besteed wordt, andere 
bestemmingen. Dan gaat ontwikkelingssamenwerking de agenda van de donorlanden dienen en dat is een 
totale misslag. We werken samen met de landen in het Zuiden op voet van gelijkheid en met respect voor 
het principe van nationale soevereiniteit en wederzijds voordeel. Onze solidariteit zal uitsluitend waarge-
maakt worden door openbare instellingen die samenwerken met hun partners het Zuiden, en door ngo’s, 
vakbonden en verenigingen die van gelijke tot gelijke samenwerken met de sociale bewegingen die in het 
Zuiden opkomen voor hun rechten. De privésector heeft andere objectieven.

TwEE. meer middelen Voor ontwikkeling en ecologische 
transitie

Om samen de klimaatverandering aan te pakken, is een snelle overdracht van nieuwe technieken en tech-
nologieën geboden, zonder voorbehoud. Al te dikwijls verhinderen patenten dat men kordaat kan optreden 
tegen de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Patenten verlammen zelfs de snelle ontwik-
keling van nieuwe technologieën. Ze vertragen ook de verspreiding van noodzakelijke geneesmiddelen. 
Beseft men de urgentie wel? We pushen een breed programma van technologieoverdracht voor duurzame 
industrie en landbouw, voor het transport en voor de productie van groene energie. De landen in het Zuiden 
zullen de nodige patenten kosteloos kunnen verwerven. We zetten ons ook in om patenten op levensnood-
zakelijke producten af te schaffen.
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In Afrikaanse landen met te weinig middelen om belastingen te controleren en te innen, weten multinationals 
schromelijk te frauderen en belastingen te ontwijken. We streven ernaar dat de volkeren in het Zuiden hun 
lot in eigen handen kunnen nemen en zich bevrijden van het neokoloniale juk dat op hun land blijft wegen.

Belastingparadijzen aanpakken helpt de begroting van ontwikkelingslanden op te krikken. We hebben 
daarbij een echte Europese lijst van de belastingparadijzen nodig. Tegelijk bouwen we onze militaire uitga-
ven af om dat geld te besteden aan internationale solidariteit.

We organiseren een audit over de overheidsschuld van de arme landen. Landen in het Zuiden betalen 
dikwijls leningen af die in verhouding tot hun bbp veel te zwaar wegen. Hoe een land, zijn industrie en zijn 
rijkdom duurzaam ontwikkelen als de eigen middelen daarvoor geplunderd zijn? Als het land geen belas-
tingen kan innen en toch kolossale schulden moet afbetalen? Van veel landen zal de schuld nooit afbetaald 
geraken. En met de schuld komt de chantage: om een beleid op te dringen, om faveurs af te dwingen. Dat 
kan zo niet blijven doorgaan. We willen een audit om te bekijken welk deel van die schuld onrechtvaardig 
en incorrect is. Werd de lening afgesloten onder zware druk van de Wereldbank of van het Internationaal 
Monetair Fonds? Werd ze afgesloten door een dictator? Dat deel van de schuld kwijtschelden zou niet meer 
dan een gebaar van gerechtigheid zijn, van herstel van onrecht. De schuldkwijtschelding mag niet verre-
kend worden in de budgetten voor internationale samenwerking.

Sinds ze zijn opgericht, hebben het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank de landen in het 
Zuiden versmacht met leningen waar hoge rentevoeten en talrijke voorwaarden aan vast hingen. Zij heb-
ben die landen privatiseringen en structuurhervormingen opgelegd om zo multinationals de toegang te 
verschaffen tot hun markten. Vandaag zijn er alternatieven voor deze financiële instellingen. Hun plaats 
kan worden ingenomen door een nieuwe instelling, onder het beheer van de Conferentie van de Verenigde 
Naties inzake Handel en Ontwikkeling, de UNCTAD. Deze instelling is het best geplaatst om op een gelijk-
waardige manier de belangen van de landen in het Zuiden te verdedigen. Wij willen een nieuw mechanisme 
voor internationale ontwikkeling, met rechtvaardige voorwaarden voor krediet. De wet “een dollar = een 
stem” heeft afgedaan! Ieder land moet één stem hebben. Deze nieuwe financiële instelling zal niet langer 
de belangen van de schuldeisers vertegenwoordigen en zal de schuldenaren niet langer tot onderwerping 
dwingen. Ze zal de ontwikkeling en de belangen van de volkeren verdedigen.

DriE. de internationale relaties dekoloniseren
In de tijd van de kolonisatie werd racisme in de koloniale metropolen verspreid als een gif om de schaam-
teloze uitbuiting van de volkeren in de kolonies te rechtvaardigen. Die koloniale mentaliteit van destijds is 
vandaag nog altijd springlevend. Ook nu nog praat ze de Belgische en Europese tussenkomsten ten gunste 
van “onze” multinationals goed. Met zo’n mentaliteit kan je onmogelijk tot een relatie van respect en ge-
lijkwaardigheid komen. We helpen daarom werk te maken van een echte dekolonisatie. Die is gekoppeld 
aan een reële breuk met de politiek van neokoloniale inmenging en aan steun voor een lokale ontwikkeling 
die kan instaan voor de behoeften van de bevolking. We hebben ook een brede culturele strijd nodig om 
eindelijk de koloniale mentaliteit af te werpen. Elke leerling in ons land moet zich daarvan bewust worden, 
door middel van de nodige lessen en schoolboeken.

Ons werk van internationale solidariteit moet samengaan met deze culturele strijd om onze maatschappij te 
dekoloniseren, na zoveel jaren geïnstitutionaliseerd racisme dat diende om het kolonialisme van ons land 
goed te praten. Meer dan 60 jaar zijn er verlopen sinds Congo, Rwanda en Burundi onafhankelijk werden. 
De Belgische staat heeft deze landen gekoloniseerd en er talrijke misdrijven begaan. Grote ondernemingen 
en de Belgische elite hebben er volop voordeel uit getrokken. Van de 23  rijkste families in België heb-
ben er negen hun fortuin gevestigd door Congo leeg te plunderen. De misdaden van het kolonialisme, de 
aderlating van Congo, de moord op de eerste Congolese premier Lumumba, de dertig jaar lange steun aan 
de neokoloniale dictatuur van Mobutu: ons land moet dat allemaal volledig erkennen. Wetenschappelijk 
onderzoek in overleg en samenwerking met de vroegere kolonies moet de precieze verantwoordelijkheden 
bij deze misdaden trachten aan te tonen, en nagaan wie men moet schadeloos te stellen en hoe.

244 programma pVDa - mei 2019


