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INLEIDING
Je kunt er niet meer naast kijken. Een golf gaat door Europa. Met een echte Europese
klimaatbeweging en Gele Hesjes. Met pan-Europese stakingen bij Ryanair, Deliveroo en Amazon.
Met internationale vakbondssolidariteit bij Carrefour en Caterpillar. Met Duitsers, Spanjaarden,
Hongaren, Fransen en Belgen die staken en protesteren voor koopkracht, levenskwaliteit en goede
pensioenen.
Decennialang werd de Europese Unie opgebouwd door het establishment. De gevolgen zijn er
naar. Belastingontduiking, klimaatontaarding, sociale dumping en eindeloze besparingen. Stuk voor
stuk fundamentele uitdagingen die een Europese aanpak vereisen. Maar stuk voor stuk thema’s
waarop de bestaande Europese Unie geen enkel antwoord biedt. Integendeel.
De Europese Unie is gebaseerd op concurrentie en ongelijkheid. Een autoritair project waarbij
bezuinigingen, liberalisering en de vernietiging van openbare diensten worden opgelegd, ook als
de mensen ze verwerpen, zoals in Griekenland in 2015. Dat brengt stromingen weer tot leven
waarvan we dachten dat ze voor altijd begraven waren. In Oost-Europa waaien nationalistische
winden over de steppen, maar ook in Duitsland, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland,
Oostenrijk en België winnen Alt-Right, extreemrechtse nationalisten en nieuwe makelaars in angst
terrein.
Dat is vooral de verantwoordelijkheid van het Europese beleid zelf dat mensen tegen elkaar opzet.
Maar toch gaan de eurocraten verder: steeds dezelfde recepten, meer autoritarisme, minder
participatie. Zotte Unie die zich meer en meer vervreemdt van het volk.
Een fundamenteel ander Europa is nodig. Een Europa gebaseerd op samenwerking, solidariteit,
investeringen en evenwichtige regionale ontwikkeling. Een continent dat de rijkdom van de rijksten
activeert om industriële, ecologische en sociale investeringen te doen. Een Europa gebaseerd op
burgerparticipatie, niet op misprijzen voor de mensen.
De wereld zoals wij die willen past noch in het smalle keurslijf van nationalisme en terugplooien,
noch in het keurslijf van deze Europese Besparingsunie.
De machtsverhoudingen moeten veranderen op Europese schaal, naar een Europa van de
mensen, niet van de multinationals. Op Europees vlak stemmen multinationals en establishment
politici de violen gelijk. Het is tijd dat het verzet ook Europees wordt. Daarbij zullen we iedereen
nodig hebben. Europa verander je niet met parlementaire amendementen in vergaderingen met
lobby’s en de Europese Commissie. Een strategie voor verandering betekent bijdragen tot een golf
waarin een breed gamma aan bewegingen in Europa samenvloeien rond sociale, ecologische en
democratische eisen.
Een PVDA-europarlementslid zal een strijdparlementslid zijn. Gekozen om jou te informeren. Om
de strijd in België maar ook doorheen Europa te ondersteunen, om lobby’s aan te klagen en een
tegenmacht op te bouwen. Een parlementslid dat ver weg van de eurocratie, maar dicht bij het
volk staat. Een parlementslid met een gemiddeld werknemersloon en niet de riante inkomsten van
een traditioneel Europees parlementslid.
Dat is ons engagement voor een Europa van de mensen, niet van de multinationals. Daar hebben
we jou voor nodig. Als lezer en verspreider van ons programma. Als ideeënbrenger. Als doener.
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Spring op de trein van de toekomst, werk mee, word lid van de locomotief op links.
Fenomenaal. Sociaal. De verandering komt er aan! Ook in Europa, met authentiek links.
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1. PRINCIPES VAN SOLIDARITEIT VOOR EEN EUROPA
VAN DE MENSEN
STANDPUNT
Samen kan veel. Europese solidariteit is nodig. Maar de Europese Unie zit vast in een concurrentieen besparingslogica. De Europese verdragen duwen richting ongelijkheid, liberalisering en
privatisering. De huidige grote maatschappelijke uitdagingen structureel aanpakken, vereist een
totaal ander Europa. Wij willen samen gelijkmatig en sociaal vooruitgaan, met massale
investeringen voor sociale vooruitgang en ecologische transitie. Daarom breken we met de
Europese verdragen en bouwen we een Europa van solidariteit et samenwerking.

WAT WIJ WILLEN
EEN. SOCIALE VOORUITGANG IN PLAATS VAN SOCIALE DUMPING


We voeren een principe van sociale vooruitgang in. Niets in de Verdragen, en in het
bijzonder de economische vrijheden of concurrentieregels, zal voorrang hebben op
fundamentele sociale rechten en sociale vooruitgang.



We vertrekken van een non-regressie principe. De Europese Unie kan geen maatregelen
opleggen die een sociale achteruitgang betekenen in een land. Via een rodekaartmechanisme kan iedere lidstaat de toepassing van dergelijke maatregelen blokkeren.



We versterken openbare diensten in plaats van ze te ontmantelen en laten opnieuw
staatshulp en staatsmonopolies toe door te breken met artikelen 101 tot 107 van het
Europees Verdrag. Europese verdragen en regels moeten openbare diensten
onvoorwaardelijk erkennen en onaangetast laten.



We harmoniseren vrouwenrechten opwaarts naar het niveau waar zij in Europa het meest
gunstig zijn.

TWEE. OPENBARE INVESTERINGEN IN PLAATS VAN BESPARINGEN


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 creëren een Europees Toekomstfonds voor openbare investeringen in sociale en
ecologische infrastructuur. Het financiert Europese projecten en verstrekt goedkope
leningen aan landen voor een betekenisvol openbaar investeringsprogramma.



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.
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DRIE. SAMENWERKING IN PLAATS VAN ONGELIJKE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING


Het Toekomstfonds geeft prioriteit aan structureel zwakke regio’s of regio’s die zwaar
geleden hebben onder de crisis en het besparingsbeleid. De focus ligt op openbare
investeringen voor levenskwaliteit, sociale rechtvaardigheid en klimaatbescherming.



Wij richten een Solidariteitsfonds op om lidstaten in geval van bijvoorbeeld een
uitzonderlijke stijging van de werkloosheid tijdelijk te ondersteunen voor de voorziening
van sociale en andere noden.



We gooien de Europese Investeringsbank om. De Europese Investeringsbank moet een
echte openbare investeringsbank worden die gelijkmatige, solidaire en ecologische
ontwikkeling tot doel heeft.



We gebruiken Europese fondsen voor cohesie, sociale en milieudoelstellingen, zonder
voorwaarden inzake bezuinigingen en structurele hervormingen.

VISIE
De Europese eenmaking is geëvolueerd van een Vrijhandelsunie (EEG) naar een Politieke Unie
(Europese Unie) en een Monetaire Unie (Eurozone). De deelnemende nationale staten hebben
daarbij steeds meer macht overgedragen aan de Europese instellingen. Zowat 80% van alle
Belgische wetten zou vanuit de Europese Unie geïnspireerd of opgelegd worden. Europese
werkgeversorganisaties en multinationals als de Europese Ronde Tafel voor Industriëlen (ERT)
speelden een doorslaggevende rol in het uittekenen van de huidige Unie. Hun witboeken en
lobbyrapporten worden Europese wet. Het gevolg is een Europese integratie die een waar wapen
is tegen sociale en democratische rechten. Deze instellingen zijn op hun lijf en belangen
geschreven. Totaal ontransparant, doorspekt met lobbyisten en meestal helemaal onverkozen.
We stellen de fundamenten van de Europese Unie in vraag. We voeren strijd op Europees en
nationaal vlak. We steunen Europese eisen voor zaken waar hoe dan ook de strijd voor sociale en
ecologische vooruitgang vooral op Europees niveau moet gevoerd worden. Ieder parlement van
een land moet, op basis van sociale, milieu of democratische overwegingen, kunnen besluiten
bepaalde richtlijnen tegen te houden of niet toe te passen. Het gaat hier om progressieve
ongehoorzaamheid. We weigeren in ons land Europese richtlijnen om te zetten die een
achteruitgang zouden betekenen voor de gewone mens.

EEN. SOCIALE VOORUITGANG IN PLAATS VAN SOCIALE DUMPING
De Unie staat op sociaal vlak voor een eindeloze spiraal naar beneden. De belofte van de Europese
Commissie uit 2010 om tegen 2020 twintig miljoen families uit de armoede te halen is een grote
flop gebleken. Doorheen de Unie steeg het aantal armoedejobs tot bijna een op tien. Publieke
pensioenstelsels worden ondermijnd. Het kan niet dat economische vrijheden voorrang hebben op
sociale rechten. Daarom strijden we voor een principe van sociale vooruitgang.
Economische vrijheden kunnen niet worden uitgelegd in de zin dat zij ondernemingen het recht
geven de nationale sociale en arbeidswetgeving en -praktijken te ontduiken of te omzeilen, of dat
zij sociale dumping in de hand werken. De economische vrijheden, zoals vastgelegd in de
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Verdragen, moeten worden uitgelegd in de zin dat zij geen inbreuk maken op de uitoefening van
de erkende sociale grondrechten, met inbegrip van het recht om over collectieve overeenkomsten
te onderhandelen, ze te sluiten en af te dwingen en collectieve actie te ondernemen. Ze mogen
ook geen inbreuk maken op de autonomie van de sociale partners bij de uitoefening van deze
fundamentele rechten voor het nastreven van sociale belangen en de bescherming van
werknemers.
We stellen een nieuw beginsel van Europees recht voor: het beginsel van non-regressie. Beter: het
beginsel van sociale, democratische en ecologische vooruitgang. Dat betekent dat het Europees
recht rekening houdt met het verschillend ontwikkelingsniveau van de lidstaten. Wat voor minder
ontwikkelde landen op een bepaald domein een vooruitgang is, kan onder het niveau zijn van wat
door anderen al veroverd is. Het non-regressiebeginsel betekent dat men in geen enkele lidstaat
maatregelen kan doorvoeren die een achteruitgang vormen. We breiden daarom het bestaande
gele- en rodekaartmechanisme uit. Iedere lidstaat kan voortaan een maatregel die dergelijke
achteruitgang vormt weigeren.
We installeren het principe van de Europese ongehoorzaamheid. We weigeren richtlijnen om te
zetten die een achteruitgang zouden betekenen voor de gewone mens. Wij veralgemenen de
meest sociale systemen. Met gemeenschappelijke besparingsregels die openbare diensten en
investeringen kapot maken, breken we. We werken samen aan openbare investeringen voor
gelijkmatige ontwikkeling doorheen Europa. Wij werken samen om de klimaatsverandering echt
aan te pakken. Samenwerking om meer te investeren in defensie weigeren we. Wij werken samen
om te ontwapenen. Ook bij de tenuitvoerlegging van andere besluiten, maatregelen, regels of
normen op Europees vlak, vermijden we elke achteruitgang ten opzichte van het nationale recht.
Een Europa van de mensen vereist sterke openbare diensten. Wij willen volksgezondheid,
mobiliteit en energievoorziening in publieke handen — niet als uitzondering op de EU-regelgeving,
maar als integrale doelstelling daarvan. Dit vereist een fundamentele koerswijziging: van de
neoliberale verdragen van de Europese Unie naar een koers ten dienste van de bevolking. Daartoe
stellen wij een totaalconcept voor een democratisch gecontroleerde, ecologisch en sociaal
rechtvaardige toekomstige economie in Europa voor. Wanneer op Europees vlak met één stem
wordt gesproken, moeten de belangen van de Europese burgers voorrang krijgen boven
concurrentievermogen en winst. We versterken openbare diensten in plaats van ze te ontmantelen
en laten opnieuw staatshulp toe door te breken met artikelen 101 tot 107 van het Europees
Verdrag.
We gaan ook voor een opwaartse harmonisering van vrouwenrechten doorheen Europa. Daarvoor
gaan we naar een Clausule van de Meestbegunstigde Vrouw. We zoeken de meest
vooruitstrevende regels en veralgemenen die. Wij willen een samenleving waarin vrouwenrechten,
bijvoorbeeld de keuze om al dan niet moeder te worden, niet telkens opnieuw in vraag gesteld
worden, maar waarin ze definitief verworven rechten zijn. Waar de loonkloof voltooid verleden tijd
is en vrouwenrechten uitgebreid in plaats van ingekrompen worden.
Dat realiseren kunnen we natuurlijk niet alleen vanuit België. Ook daarom steunen we opkomende
Europese solidariteitsbeweging van onderuit. We steunen initiatieven voor transnationale
samenwerking tussen vakbonden, strijdbewegingen of sociale organisaties. Alleen strijd en
mobilisatie van burgers, vakbonden en verenigingen kan voor tegenwicht zorgen en dwingen om
radicale hervormingen door te voeren.
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TWEE. OPENBARE INVESTERINGEN IN PLAATS VAN BESPARINGEN
Een ambitieus programma van sociale en ecologische investeringen is het tegenovergestelde van
bezuinigen. Wij stappen af van het Begrotingspact (VSCB) en het Stabiliteitspact. Maar we gaan ook
voor ongehoorzaamheid 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 Europese Unie: 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.
Wij stellen een Europees Toekomstfonds voor met als belangrijkste doelstellingen het bevorderen
van openbare en sociale diensten en de transitie naar een duurzame economie. Het
Toekomstfonds moet democratisch worden beheerd. Parlementen, vakbonden en
maatschappelijke organisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Dat is de omgekeerde logica van
het Junckerplan, het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en haar opvolger
InvestEU. Die stellen miljarden euro’s belastinggeld ter beschikking als een onderpand om private
investeringen aan te trekken, een garantie voor investeringen waarvoor anders zogenaamd geen
investeerders gevonden zouden worden. Terwijl de Europese verdragen openbare investeringen
plat leggen, gebruikt de Unie zo openbaar geld om de winsten van het grootbedrijf te garanderen.
Zuurstof geven aan een economie terwijl je die via bezuinigingen wurgt kan niet werken. De
Junckerplannen vervulden hun eigen beloftes dan ook niet. Daarenboven laten ze de deur voor
fossiele brandstoffen wagenwijd open.
Met meer dan 75 miljard euro aan leningen per jaar is de Europese Investeringsbank (EIB) de
grootste publieke investeringsbank ter wereld. Toch werkt ze vooral als een privéfinancier, die de
steun geniet van de openbare sector, zonder echter strikte transparantievoorwaarden te moeten
naleven. Vandaag promoot ze nog steeds projecten die sociale en ecologische achteruitgang
betekenen, in Europa en in de wereld. Wij maken van de EIB een echte openbare investeringsbank
onderworpen aan strikte voorwaarden inzake transparantie en bindende sociale en ecologische
werkingsregels.
Ons Toekomstfonds gaat in een totaal andere richting met een dubbele functie. Enerzijds doet het
structurele Europese investeringen, anderzijds helpt het nationale investeringen aan voordelige
voorwaarden, volgens een Europese verdeelsleutel. In zijn eerste functie vervangt het Europees
Toekomstfonds het Juncker-plan, nu InvestEU-plan. Het vult andere Europese financiële
instrumenten die naar de privésector gericht zijn aan, zoals het Connecting Europe Facility. In zijn
tweede functie ondersteunt het goedkope leningen aan landen voor sociale en ecologische
projecten, met nadruk op klimaattransitie.
Het Fonds kan initieel gekapitaliseerd worden door een eenmalige belasting op de 11.000 grote
CO2-uitstoters van het ETS-systeem, dat in de periode 2005-2017 quasi volledig onwerkzaam was
en sommige multinationals zelfs verrijkte. Het Toekomstfonds kan vervolgens fondsen voor
investeringen mobiliseren via Europese Toekomstobligaties. Het plan put zo uit de meer dan
27.000 miljard euro aan slapend kapitaal dat alleen al in West-Europa vandaag geen veilige en
rendabele uitwegen vindt. Ook de Europese Centrale Bank kan geld in de economie pompen door
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de Toekomstobligaties van het Fonds op te kopen en wordt in die zin onderworpen aan controle
van het Europees Parlement. Zo speelt de ECB een rol bij de heroriëntatie van geld van de
financiële markten naar de reële economie. Dat is een heel andere logica dan de geldpers van de
Europese Centrale Bank laten draaien om de banken en speculanten te financieren. De rente op de
Toekomstobligaties wordt gegarandeerd met de inkomsten uit een Europese belasting op
financiële transacties, de zogenaamde Tobintaks. Een dergelijke belasting kan tussen 70 en
100 miljard euro per jaar opleveren, op voorwaarde natuurlijk dat alle Europese landen deze
belasting toepassen.
Dankzij de inkomsten uit deze gemeenschappelijke obligaties alleen al kan het Toekomstsfonds
jaarlijks rechtstreeks minstens 260 miljard euro investeren. Dat stimuleert ook andere
investeringen, net als duurzame groei en ontwikkeling. De overheidsinkomsten stijgen, terwijl de
uitgaven voor werkloosheid dalen. Dit blijft de beste manier om de overheidsschuld af te betalen.
Het Europees Toekomstfonds kan bijkomend gefinancierd worden uit bestaande
steunprogramma’s, uit de herverdeling van de middelen die nu voor bewapening en militaire
samenwerking zijn voorzien en uit een hogere effectieve belasting op de multinationals.
Het Europese stelsel van rekeningen, afgekort ESR 2010, maakt geen onderscheid meer tussen
gewone en buitengewone openbare boekhouding. In plaats van een investering over meerdere
jaren af te schrijven, moet dit bedrag volledig geregistreerd worden in het jaar van de lening. De
investeringen van de lokale overheden hebben er enorm onder te lijden. Toch vertegenwoordigen
deze lokale investeringen een derde van de overheidsinvesteringen. Zonder hen zal het
onderhoud en de renovatie van de lokale infrastructuur in het gedrang komen. Onder de oude
boekhoudnormen van ESA 95 vonden gemeenten een achterpoortje in het opzetten van publiekprivate partnerschappen. Helemaal openbaar ging immers nog nauwelijks. Het nieuwe ESA 2010
doet die achterpoort dicht door de definitie van ‘openbare administratie’ te verbreden: heel wat
private bedrijven worden nu als openbare administratie gekwalificeerd. Dat bezorgde België
volgens de Nationale Bank bijna 500 miljoen euro bijkomende openbare schuld.
Infrastructuurprojecten als de aanleg van twee tramlijnen in Luik liepen vertraging op omwille van
Europese kritiek op de wijze waarop het project in de begroting was opgenomen. Het plan voor de
CITEO-maatschappij die gemakkelijker leningen zou kunnen aangaan voor investeringen in het
Brusselse openbaar vervoer, werd zelfs helemaal afgevoerd.

DRIE. SAMENWERKING IN PLAATS VAN ONGELIJKE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
Europa is ongelijk ontwikkeld. De ontwikkeling van exportkampioenen, met als koploper Duitsland,
gaat gepaard met schulden en achterstand in de productieve sector in de landen uit de ZuidEuropese periferie zoals Portugal, Griekenland en Spanje of in Oost-Europa. Deze concurrentie
drijft een continent uit elkaar. Zolang we geen Unie bouwen op basis van solidariteit en
samenwerking, waar financiële transfers en hulp mogelijk zijn tussen sterkere exportlanden en
zwakkere importlanden, zullen bedrijven en hun staten altijd naar sociale dumping grijpen.
De Unie stelde zich officieel ten doel gelijke levensomstandigheden in de regio’s te waarborgen.
Maar de Europese verdragen definiëren economisch beleid vooral om het “concurrentievermogen”
en de “competitiviteit” te verhogen. Dat gaat ten koste van gelijkmatige, duurzame en sociaal
rechtvaardige regionale ontwikkeling. De ongelijkheid tussen regio’s in de Europese Unie en
binnen landen neemt toe. Marktwerking en vrije concurrentie maken sterke regio’s sterker en
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zwakke regio’s zwakker. Investeringsplannen vanuit de Unie zouden in de eerste plaats naar die
landen kunnen gaan die het zwaarst geleden hebben onder de besparingsmaatregelen en de
crisis. Financiële steunprogramma’s moeten de zwakste regio’s eerst helpen. Tegenwoordig
gebeurt het tegenovergestelde. Het Juncker-plan voor structurele investeringen (EFSI) betekende
vooral sponsorgeld voor grote bedrijven in de sterkste landen. En kwam vooral ten goede aan
grotere en rijkere lidstaten.
In het licht van de opgelegde besparingsprogramma’s, de liberaliseringen en de privatiseringen zijn
de Europese fondsen slechts een druppel in een oceaan van concurrentie. De Cohesiefondsen
kunnen de pijn van de Europese besparingsverdragen ietwat verzachten. Maar ook deze druppel
wordt steeds vaker gebruikt om openbare diensten en sociale rechten te verzwakken. In
toenemende mate worden deze fondsen officieel verbonden met voorwaarden inzake de naleving
van de structurele hervormingen ten gunste van het liberaliseringsbeleid. Straks mag een deel van
de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling, sociale zaken, cohesie, landbouw, visserij of
regionale ontwikkeling ook gebruikt worden voor zogenaamde “structurele hervormingen” in het
kader van het Europees Semester. Die fondsen zouden lokale ontwikkeling moeten helpen, maar
het Semester doet precies het omgekeerde: een streng besparingsbeleid doorheen de Unie. Met
andere woorden: Europese fondsen voor cohesie gaan zorgen voor minder cohesie en meer
afbraak en concurrentie. Gekker kan het niet. En het houdt niet op. Fondsen die naar kleine lokale
KMO’s zouden gaan mogen steeds meer naar grotere bedrijven, die stukken groter zijn dan de
gemiddelde KMO, zoals ‘midcaps’, bedrijven met beurskapitalisaties tot een miljard euro en meer.
Belangrijke investeringsprogramma’s van de Unie, zoals ruimtevaart of verbindende
infrastructuurprojecten (CEF), worden ook steeds meer verbonden aan defensie en veiligheid.
Fondsen die zouden moeten dienen voor integratie van migranten gaan eigenlijk naar het afsluiten
van grenzen. Waardoor fondsen voor integratie dan weer ergens anders vandaan moeten komen.
Blending heet het mechanisme. Het is eigenlijk puur boerenbedrog.
Wij wijzen dit af. De Europese fondsen moeten voorzien in lokale en sociale behoeften en niet in
prestigeprojecten ten voordele van de rijksten. De bestaande Europese structuur- en
investeringsfondsen moeten de ergste uitwassen van de ongelijke ontwikkeling tegengaan en een
impuls geven aan lokale ontwikkeling. We willen regionale actoren nauwer betrekken bij het
ontwerp van de fondsen. We willen de eigen bijdragen aan de steunprogramma’s, waar nuttig,
terugbrengen tot nul, zodat de steun daadwerkelijk de structureel zwakke regio’s bereikt. De
regio’s, maar ook vakbonden en sociale organisaties, zouden meer inspraak moeten krijgen in het
investerings-, structuur- en steunbeleid van de Europese Unie.
Als de werkloosheid in tijden van crisis sterk stijgt, moet de sociale zekerheid voor de getroffenen
in heel Europa gewaarborgd zijn. Daarvoor zetten we een Europees Solidariteitsfonds op. Ieder
land draagt in tijden van lage en dalende werkloosheid bij in functie van haar bruto binnenlands
product. Tachtig procent van die bijdragen worden voor de lidstaat zelf gereserveerd. Twintig
procent gaat naar een gemeenschappelijke pot. Bijdragen aan het Fonds worden niet meegeteld
voor de bepaling van het begrotingstekort van de Europese begrotingsregels. De kosten worden
per lidstaat betaald door de superrijken en het grootbedrijf via speciale heffingen. Als de
werkloosheid in een gegeven jaar in een land sterk stijgt, dan kan de lidstaat beroep doen op het
Fonds om toegenomen lasten en noden op te vangen. Het put daarvoor allereerst uit de eigen
bijdrage. Als die niet volstaat om de sociale crisis op te vangen, kan het Solidariteitsfonds op basis
van de gemeenschappelijke pot of via de financiële markten voordelige Solidariteitsobligaties
aanbieden. Het Solidariteitsfonds ontslaat de lidstaten niet van de verplichting om goede jobs en
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een goede opleiding te creëren, bescherming tegen onzekere banen te garanderen en ervoor te
zorgen dat werklozen worden beschermd en in dienst worden genomen om in hun
levensonderhoud te voorzien. Europese Solidariteitsobligaties kunnen toelaten dat lidstaten elkaar
ondersteunen en samen het hoofd bieden aan het destructieve en irrationele kuddegedrag van de
financiële markten.
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2. EEN EUROPA VAN ACTIEVE DEMOCRATIE, GEEN
AUTORITARISME
STANDPUNT
Wij gaan voor een Europa waarin het volk echt zijn zeg heeft over de grote vraagstukken van het
samenleven: werk, onderwijs, gezondheid, huisvesting, veiligheid, milieu, vrede, …. Maar de huidige
Europese instellingen werken niet democratisch. Multinationals en het establishment controleren
en oriënteren de grote beslissingen. Referenda worden genegeerd. We veroveren de democratie
op de elite om Abraham Lincolns woorden in de praktijk te brengen: “regering van het volk, door
het volk en voor het volk”.

WAT WIJ WILLEN
EEN. ACTIEVE DEMOCRATIE TEGEN LOBBY’S EN DRAAIDEUREN


We laten de mensen beslissen: fundamentele beslissingen over de toekomst van de
Europese Unie worden in iedere lidstaat ter referendum voorgelegd. Het bestaande recht
op Burgerinitiatief (een miljoen handtekeningen in zeven landen) moet bindend worden en
gekoppeld aan een wetgevend initiatief van het Europees Parlement.



We delen de riante lonen van Europese commissarissen en parlementsleden door twee.
Die som mag het plafond van 10.000 euro bruto per maand niet overstijgen.
Ontransparante of onverantwoorde extra’s worden afgeschaft.



We maken komaf met achterkamerpolitiek. Onderhandelingen tussen instellingen en
vergaderingen van de Europese Raad, de Eurogroep, het Europees Stabiliteitsmechanisme
en Ecofin moeten openbaar via livestream en officiële verslagen.



Wij stoppen draaideuren tussen instellingen en het grootbedrijf. Gedurende zeven jaar na
het eind van hun mandaat mag een Europees Commissaris of parlementslid geen mandaat
aanvaarden bij banken, multinationals en beursgenoteerde bedrijven.



We verbieden onaangegeven lobbycontacten en willen verplichte transparantieregisters.
Lobbycontacten moeten aangegeven worden door parlementsleden, ook buiten de muren
van het parlement.



We willen dat iedereen gelijk mee kan doen en verdedigen het ontwerp van Horizontale
Richtlijn tegen alle vormen van racisme en discriminatie op grond van afkomst, geslacht,
handicap, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

TWEE. VRIJHEID, GEEN BIG BROTHER


We garanderen democratische vrijheden en mensenrechten tegen massadatabanken,
passagiersregisters en digitale vingerafdrukken. We duwen Big Brother de deur uit.
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We willen de grondrechten in Europa versterken. We verzetten ons tegen massagegevensopslag.



We willen meer online-privacybescherming voor de burger en meer controle op het
datagebruik door het grootbedrijf.



We herzien de Europese Richtlijn rond Bedrijfsgeheimen en beschermen klokkenluiders
die wanpraktijken aan het licht brengen.

DRIE. GEEF VAKBONDEN DE RUIMTE


We willen niet dat democratie eindigt aan de fabriekspoort. Vakbonden krijgen een
opschortend vetorecht bij delokaliseringen van de hoofdzetel om andere oplossingen te
zoeken. Ondernemingen die dividenden uitkeren mogen geen arbeidsplaatsen vernietigen.



We willen dat de Unie lidstaten stimuleert om collectieve arbeidsovereenkomsten te
bevorderen en algemeen geldend te maken in plaats van collectieve onderhandelingen te
ontvluchten. Respect van bestaande CAO’s op de plaats waar men werkt. Waar collectief
overleg ontmanteld werd, moet het terug ingevoerd worden.



We promoten gemeenschappelijke CAO’s met de verschillende werkgevers en de
werknemers van onderaannemers en geven hen een stem bij de CAO-onderhandelingen.



We willen een meer dwingende Richtlijn inzake Europese Ondernemingsraden met
doelmatige sancties.



We steunen grensoverschrijdende solidariteit en samenwerking tussen werknemers en
vakbonden. Stakingsrecht moet grensoverschrijdend erkend en gerespecteerd worden.

VISIE
Geen democratie tegen de Europese Verdragen, dreigde Commissievoorzitter Jean-Claude
Juncker recent. De financiële markten zullen de mensen wel leren stemmen, blaften zijn collegacommissaris Günther Oettinger en Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Het referendum
van de Grieken tegen het besparingsbeleid werd doodgeknepen. Het Franse en Nederlandse
“Nee” tegen het Grondwettelijk Verdrag werd in het Verdrag van Lissabon verdronken.
Al sinds de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vertrok de Europese eenmaking vanuit de
noden van, toen, vooral Franse en Duitse kapitaal- en industriegroepen. Toen de eenmaking in de
jaren 1980 in het slop zat, trokken de patroons van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen haar
eruit. Vandaag schrijft BusinessEurope, de Europese patroonsfederatie, mee aan veel richtlijnen en
verordeningen. Het resultaat is ernaar. De Unie is een machtig wapen ten dienste van het Europese
kapitaal. Dat BusinessEurope toegang heeft tot alle beslissingsniveaus van de Europese
Commissie, dat het Europese Parlement daarentegen geen wetten mag voorstellen, dat er gebrek
is aan democratie en transparantie, het is allemaal geen toeval.
Of het nu gaat om verschillende hiërarchische niveaus van de Europese Commissie of
vergaderingen in de vele bars van het Europees Parlement, de bijna 25.000 lobbyisten die in
Brussel aanwezig zijn hebben nooit een gebrek aan toegang, noch aan gespecialiseerde knowhow
om de teksten in hun richting te laten evolueren. De onevenredig hoge salarissen van Europese
commissarissen en parlementairen sluiten hen in de meeste gevallen af van elk contact met de
dagelijkse realiteit van de burgers. Daarnaast is er het gebrek aan transparantie van de instellingen,
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de complexiteit van de taal en het Europese wetgevingsproces en het gebrek aan
wetgevingsinitiatief van de leden van het Europees Parlement. Wie wat te zeggen heeft in Brussel
is niet verkozen en wie verkozen is heeft niets te zeggen, heet het met een boutade.
Al deze factoren hebben bijgedragen tot de dramatische daling van de deelname aan de Europese
verkiezingen. Dat is een maatstaf voor de geloofwaardigheid van de Europese instellingen in de
ogen van de gemiddelde burger. Sinds de oprichting van het Europees Parlement in 1979 zijn er
acht keer verkiezingen gehouden. In 1979 nam 62% van de Europese kiezers de moeite om naar de
stembusgang te gaan. In 2014 was de deelname slechts 42,5%, een historisch dieptepunt.
Europa bouwen we niet op door referenda en de bevolking te negeren. Veel mensen ervaren de
Unie terecht als ver van hun bed, met besluiten waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De
sleutel tot verandering ligt bij de burgers. We willen het machtsevenwicht veranderen door middel
van burgers die opstaan, zich organiseren en anderen bewustmaken. De macht van het volk moet
tegenover de macht van grote Europese bedrijven en hun instellingen komen te staan. Zonder een
sterke Europese sociale beweging is een fundamenteel ander beleid onmogelijk. De actieve
betrokkenheid van burgers, vakbonden en sociale en milieuverenigingen is een absolute noodzaak.
Zij moeten beslissen over de inhoud, de richting en het nut van Europese samenwerking. Een
duurzaam en sociaal Europa kan alleen maar democratisch zijn. Dat is niet alleen een kwestie van
instellingen. Europese samenwerking moet gericht zijn op het stimuleren van actief burgerschap,
met een democratische keuze, bevrijd uit het liberale keurslijf van de huidige verdragen. Wij
strijden voor een Europa waarin ruimte is voor verschillende levensstijlen en culturen en waarin
mensen in nood worden geholpen. Tegenover autoritair kapitalisme staan wij voor democratie,
vrijheid en menselijkheid. In ons Europa staan zij die de rijkdom produceren centraal. We gaan voor
een democratie waarin we niet alleen stemmen voor een Europees Parlement, maar waarin we
samen beslissen hoe we willen leven. Dat wordt ons niet in de schoot geworpen. Voor onze
rechten zullen we moeten vechten.

EEN. ACTIEVE DEMOCRATIE, TEGEN LOBBY’S EN DRAAIDEUREN
De verstrengeling tussen politieke mandatarissen en grootkapitaal moet met alle middelen
bekampt worden. De Europese politiek is op maat gemaakt van de Europese monopolies en politici
laten Europese wetten en teksten letterlijk schrijven door lobbygroepen van het grootbedrijf. Enkel
de Europese Commissie heeft het recht een wet voor te stellen. De Commissie staat van top tot
teen ten dienste van de lobby’s. Het kan niet dat lobby’s wetten schrijven of amenderen.
Fundamentele beslissingen over de toekomst van de Europese Unie (zoals een nieuw verdrag)
worden in iedere lidstaat ter referendum voorgelegd. Democratie is meer dan eens om vijf jaar
stemmen. Het bestaande recht op burgerinitiatief (een miljoen handtekeningen uit minstens zeven
landen) moet een bindend karakter krijgen. De Commissie kan het niet negeren, want het wordt
gekoppeld aan een wetgevend initiatief van het Europees Parlement.
De draaideuren tussen grootbedrijf en Europese Commissie doen duizelen. Een petroleumbaas als
Miguel Arias Cañete die Klimaatcommissaris wordt. Een lobbyist als Jonathan Hill die “financiële
stabiliteit” moet garanderen. Een Commissievoorzitter als José Manuel Barroso die bij Goldman
Sachs aan de slag gaat. Bij de Europese Commissie kan het allemaal. Van draaideuren tussen
privésector en verkozen mandaten moeten we af. Gedurende zeven jaar na het eind van hun
mandaat mag een Europees Commissaris of parlementslid geen mandaat aanvaarden als
directielid, als lid van de raad van bestuur of van een adviesraad of als consulent bij banken,
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multinationals en beursgenoteerde bedrijven.
We eisen maximale transparantie voor alle Europese instellingen. Je hebt bijna een politiek
doctoraat nodig als je vandaag op de website van het Europees Parlement wil begrijpen wie op
welke tekst wat stemde. Een unie die het daglicht niet verdraagt, is een vampier. Vergaderingen
van beslissende instellingen moeten publiek zijn. Dat is gemakkelijk te realiseren via livestream en
toegankelijke verslagen.
We hebben ook een nieuwe gedrags- en looncode nodig voor de eurocraten. We hebben nieuwe
normen en waarden nodig voor de Europese beleidsvoerders, met normale loonplafonds in plaats
van de pronkerige vergoedingen tot bijna 13.000 euro per maand voor een Europarlementariër of
20.000 of 30.000 euro per maand voor een Eurocommissaris. Wat de voorzitter van de Europese
Commissie aangaat, betekent de invoering van een loonplafond van 10.000 euro bruto zowat een
deling door drie van zijn huidige inkomen. Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V)
rekende onkosten voor haar deelname aan CD&V-recepties door aan de Europese Commissie. Met
dat soort praktijken maken we komaf.
Sinds 2008 bestaat er een vrijwillig EU-lobbyregister, maar een doelmatig en bindend
lobbyregister is tot nu toe mislukt als gevolg van het verzet van het Europees Parlement en de
Raad en de meerderheid van christen-democraten, liberalen en sociaaldemocraten daarin. Lobbyen transparantieregisters versterken de democratische controle. Corruptie en omkoping, het
toekennen van voordelen, gebrek aan transparantie en partijsponsoring mogen niet bepalend zijn
voor de politiek. Elk lobbycontact moet aangegeven worden door parlementsleden, ook buiten de
muren van het parlement. Wij versterken het Europees agentschap voor corruptiebestrijding en het
Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF.
In 2008 kwam de Europese Commissie met een voorstel tot Horizontale Richtlijn. De bedoeling
was de bescherming van alle burgers tegen discriminatie op grond van leeftijd, handicap,
godsdienst of overtuiging en seksuele geaardheid uit te breiden naar sociale bescherming,
gezondheid, onderwijs, huisvesting en toegang tot goederen en diensten. Deze discriminaties
worden momenteel enkel bekeken inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding. Dat volstaat niet.
Geen enkele richtlijn zal discriminatie of racisme als bij mirakel doen verdwijnen, maar het is te gek
voor woorden dat de Unie nog steeds geen richtlijn tegen alle vormen van discriminatie heeft. Dat
absolute minimum moet er snel komen.

TWEE. VRIJHEID, GEEN BIG BROTHER
De Europese Unie bouwt aan een veiligheidsapparaat dat de vrijheid van burgers in gevaar brengt.
Tienduizenden gezichten scannen in een treinstation en de gescande gezichten in real time
checken met een databank, het is geen science-fiction meer. De Duitse regering experimenteert
ermee in het Berlijnse Südkreuz Bahnhof. De Europese Unie sponsort allerlei ‘intelligente
veiligheidssystemen’. Het Europese Passagiersregister verplicht het opslaan van alle persoonlijke
gegevens van vliegtuigpassagiers. De Unie ontwikkelt een continentale Big Brother databank met
biometrische gegevens. Het vernieuwde Schengen Informatiesysteem bevat meer dan 79 miljoen
files, daaronder vele persoonlijke gegevens zoals DNA en vingerafdrukken. Het wordt straks
samengevoegd met de vingerafdrukdatabank Eurodac, de visumdatabank (VIS), het strafregister
ECRIS en het op te zetten “inreis-/uitreissysteem” (EES). Het wordt één grote massadatabank
waarin al deze persoonsgegevens in één enkel doorzoekbaar bestand worden opgeslagen. Voor
ons gaat dat te ver.Massasurveillance is niet alleen inefficiënt in de strijd tegen zware criminaliteit
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en terrorisme, het zet ook onze vrijheid en democratie op het spel. Die kant willen we niet op. Big
Brother gaat bij ons de deur uit.
We garanderen democratische vrijheden en mensenrechten tegen massadatabanken,
passagiersregisters en digitale vingerafdrukken. De Europese Unie moet het grondrecht op privacy
respecteren en een scheiding aanhouden tussen politie- en inlichtingendiensten. De uitwisseling
van gegevens tussen wetshandhavingsautoriteiten moet gebeuren in een strikt wettelijk kader en
de rechten van de betrokkenen moeten worden versterkt. De rijkste bedrijven ter wereld handelen
niet meer enkel in olie, maar in gegevens — de onze. Wij willen voorkomen dat burgers steeds
meer objecten van gegevenshandel worden. Of dat hun gedrag via data-analyses gemanipuleerd
wordt voor winstgevende of machtsdoeleinden. Daarom hebben we een sterke Europese
gegevensbescherming nodig. De basisverordening inzake gegevensbescherming doet dit slechts
in beperkte mate. Het wil vooral de basis leggen voor één Europese datamarkt zonder de
wanpraktijken van de big-data bedrijven echt aan banden te leggen.
We willen meer online privacybescherming voor de burger en meer controle op het datagebruik
door het grootbedrijf.
Cyberbeveiliging betreft het recht op online beveiliging, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van
informatietechnologiesystemen. We hebben ook behoefte aan betere regelgeving voor
particuliere elektronische communicatie (ePrivacy Verordening).
Wij willen mensen en structuren beschermen die kritische publiciteit mogelijk maken: de
zogenaamde klokkenluiders, zoals Antoine Delcour die het LuxLeaks schandaal aan de
oppervlakte bracht. Daarom herzien we onder meer de Bedrijfsgeheimenrichtlijn die bedrijven
helpt hun ‘bedrijfsgeheimen’ te beschermen. Oorspronkelijk was de wet bedoeld om diefstal en
economische spionage tegen te gaan. Onder de invloed van de grote bedrijven is de wetgeving
aangepast. Vandaag kan ze gebruikt worden om alles wat zich in het bedrijfsleven afspeelt, te
onttrekken aan elke vorm van transparantie en aan een democratisch onderzoek door journalisten,
ngo’s, whistle-blowers en zelfs door de eigen werknemers. De richtlijn kan zelfs ingeroepen
worden door bedrijven en consultants om hun fiscale constructies geheim te houden. De wet
schrijft zware straffen en immense geldboetes voor en kan dus in theorie gebruikt worden om de
journalisten die de Panama Papers hebben bekend gemaakt, te vervolgen. De wereld op zijn kop.

DRIE. GEEF VAKBONDEN DE RUIMTE
We willen werknemers reële inspraak geven. Dat kan op Europees niveau gepromoot worden.
Sterke sociale organisaties en vakbonden zijn essentieel om sociale rechten en echte democratie
te realiseren. De democratie mag ook niet eindigen aan de bedrijfspoort. Wij staan daarom achter
de werknemers en hun vakbonden. Alleen samen kunnen we Europa veranderen in het belang van
alle werknemers, in het belang van de meerderheid. We verdedigen overal in Europa sterke
vakbonden en algemeen geldende collectieve arbeidsovereenkomsten. Werkgevers moeten elk
ontslag motiveren, zoals voorzien in Conventie 158 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens garandeert het stakingsrecht
en staat stakingen toe voor andere doeleinden dan collectieve onderhandelingen. Maar via allerlei
richtlijnen en verordeningen bemoeilijkt de Europese Unie collectieve arbeidsovereenkomsten en
verzwakt ze vakbonden. In Duitsland zijn politieke stakingen verboden en worden loonstakingen
strikt gereglementeerd. De trojka is tussenbeide gekomen in de collectieve onderhandelingen over
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de autonomie van verschillende landen, om de lonen te verlagen en de neerwaartse concurrentie
in de Europese Unie te vergroten. Slechts een minderheid van de werknemers in Europa wordt nog
beschermd door collectieve arbeidsovereenkomsten. Dat willen we uitbreiden. Met name
interimwerknemers en werknemers van onderaannemers moeten veel beter beschermd worden.
De strijd van de werknemers van Ryanair op verschillende locaties heeft duidelijk gemaakt dat
bedrijven alle mogelijkheden en achterpoortjes benutten om de lonen en normen te verlagen.
Steeds meer werknemers verzetten zich hiertegen met stakingen — steeds meer over de grenzen
heen. We willen de mogelijkheden van grensoverschrijdende acties en stakingen verbeteren. Wij
strijden voor het recht op een Europese politieke staking en een verdere ontwikkeling van het
stakingsrecht: solidariteitsacties in transnationale bedrijven moeten mogelijk zijn.
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3. VAST WERK MET EEN VOLWAARDIG LOON
STANDPUNT
Werknemers doen de samenleving draaien. Van bouwvakkers tot verplegers, van kassabedienden
tot kunstenaars: wij willen respect voor ieder die werkt. Zonder werkvolk geen welvaart. Tegen
sociale dumping, komen we op voor vast werk en volwaardige lonen. We stoppen de sociale
afbraak en verhogen de koopkracht. We breken met de concurrentielogica en maken korte metten
met flexi-jobs en nul-uurcontracten.

WAT WIJ WILLEN
EEN. TIJD VOOR LOONSVERHOGING


We willen een Europees minimumloon dat volstaat voor een goed leven. Dat betekent
minstens 60% van het mediaanloon in ieder land. Niets mag betere regelingen in de weg
staan.



We zetten ons in om het Belgisch model van automatische loonindexatie in heel Europa te
veralgemenen.



We willen volledige gelijkheid inzake loon en arbeidsomstandigheden voor man en vrouw.



We maken van interimarbeid de absolute uitzondering. In de Europese Unie geldt in
theorie gelijk loon voor interim- en vaste werknemers. De praktijk is heel anders.



We willen striktere voorwaarden voor trapsgewijze onderaanneming en outsourcing, die
vaak dienen om arbeids- en loonsvoorwaarden te ondermijnen.

TWEE. VAST EN VOLWAARDIG WERK, HET NIEUWE NORMAAL


We zetten landen niet aan tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar tot het
vervangen van onvrijwillig deeltijdwerk, laagbetaalde of tijdelijke jobs door langdurige
kwaliteitsjobs.



We versterken de rechten van vrouwen op de werkplek en verminderen zo mee seksisme
in het dagelijks leven.



We willen strenge en duidelijke Europese minimumregels. Via een herziening van de
Arbeidstijd Richtlijn verbieden we nul-uren en oproepcontracten. Ook de Richtlijn over
rust- en werktijden kan ambitieuzer.



We promoten contracten van onbepaalde duur als de norm. Indien het percentage
contracten met een bepaalde duur boven de vijf procent stijgt, moeten lidstaten
tegenmaatregelen nemen.
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DRIE. NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING


Gelijk loon voor gelijk werk. Voor elke werknemer geldt het loon en het
socialezekerheidstarief van het land waar hij of zij effectief werkt (lex loci laboris).



We gaan voor een strikte regulering van onderaanneming. We maken de
hoofdopdrachtgever echt aansprakelijk voor de betaling van het loon via hoofdelijke
aansprakelijkheid. We garanderen het recht op gemeenschappelijke intersectorale
vertegenwoordiging op een zelfde werkterrein.



Chauffeurs in de transportsector verdienen veel betere bescherming. We eisen betere rijen rusttijden en het terugdraaien van flexibiliseringsmaatregelen.



We maken komaf met postbusfirma’s. Transportfirma’s die zich met deze praktijken inlaten
kennen we niet langer een vergunning toe.



We willen de Europese Arbeidsautoriteit versterken: ze heeft initiatiefrecht en sancties
nodig voor schendingen van de rechten van werknemers, van regels en van wetten.



We willen ook de nationale toezichthoudende instanties versterken. De uitbouw van een
strenge loonscontrole dient in elke lidstaat een prioriteit te zijn, zowel in de landen van
herkomst als waar het werk wordt gepresteerd. De sociale inspectie betrekt de vakbonden
structureel.

VIER. DE RECHTEN VAN DE WERKENDE MENSEN BESCHERMEN


We versterken en veralgemenen naar bepaalde beroepen beschermde statuten, zoals de
Belgische wet-Major, in heel Europa, te beginnen met havenarbeiders en chauffeurs.



We weigeren Europese proportionaliteitstest voor nieuwe of bestaande statuten.



We willen dat lidstaten strikte normen opleggen voor openbare aanbestedingen en de
privésector daar even strikt op controleren.



We strijden samen met de werknemers uit de platformeconomie (Uber, Deliveroo, …) voor
een automatische omzetting van statuten van nepzelfstandigen of ondernemers met één
klant naar volwaardige arbeidscontracten.

VISIE
Vele miljoenen mensen in Europa willen vooral een goede job waar ze goed van kunnen leven. Het
kan niet dat niemand in een gezin een volwaardige goede job heeft. Een job die hen toelaat hun
leven op te bouwen en in te richten zoals zij dat willen. Economische vrijheden mogen niet boven
sociale rechten staan. Zij die de rijkdom produceren, moeten hun deel van de geproduceerde
rijkdom krijgen.
Meer dan een kwarteeuw na het Verdrag van Maastricht is het duidelijk: daarvoor kun je niet op de
huidige Europese Verdragen rekenen. Terwijl de 265 grootste beursgenoteerde bedrijven in
Europa in 2017 hun winst met 21% zagen stijgen, hebben miljoenen mensen in Europa moeite om
de eindjes aan elkaar te knopen met hun loon. Vorig jaar leefde één op de tien werkende
Europeanen onder de armoedegrens. Een triest record. Voor werknemers met tijdelijke of
deeltijdse contracten is dat één op zes. Voor mensen zonder standaardcontract stijgt dat naar één
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op vier. Het aandeel working poor, mensen die een job hebben maar toch arm zijn, steeg in Europa
met bijna 16% in tien jaar.
Alle rijkdom komt voort uit arbeid en de natuur. De concurrentiedruk spoort aan tot voortdurende
ontwaarding van de arbeid. We zien een druk om de lonen zo laag mogelijk te houden en om
voltijdse jobs met vast contract op te splitsen in onzekere deeltijdse en tijdelijke jobs. Sinds de
zogenaamde Lissabon-strategie uit 2000 promoot de Unie maximale flexibiliteit als prioriteit
nummer één voor het verbeteren van de concurrentiepositie. De loon- en werkvoorwaarden
worden gekneed naar de wensen van het patronaat en de sociale bescherming moet
‘gemoderniseerd’ worden. Deze Unie staat niet aan de kant van de grote meerderheid van
werknemers. Nee, deze Unie dient om het concurrentievermogen te vergroten, de interne markt
verder open te stellen voor het grootbedrijf en arbeidsmarkten flexibeler te maken. Verlaging van
de sociale uitgaven, deregulering van de arbeidsmarkt en privatiseringen leiden aan de ene kant
tot groeiende winsten, aan de andere kant tot dalende lonen, onzeker werk en sociale
onrechtvaardigheid.
Op veel plaatsen in Europa strijden werknemers voor de allereenvoudigste dingen: naar het toilet
mogen gaan tijdens de werkuren, vertegenwoordigd worden door een vakbond, of simpelweg
genoeg verdienen om rond te komen. Vrouwen in de Europese Unie verdienen gemiddeld nog
steeds 16,1% minder dan mannen. Veel vrouwen werken tegen lage lonen en in sectoren waar
collectieve arbeidsovereenkomsten niet van toepassing zijn. Werk in de zorg, in het onderwijs en
ook sociaal werk wordt nog steeds veel te slecht betaald.

EEN: TIJD VOOR LOONSVERHOGING
In heel Europa zijn de lonen veel te laag in vergelijking met de levensduurte en met de hoge
arbeidsproductiviteit. Het gaat hier om een dagelijkse subsidie van de werknemers, met de door
hen gecreëerde rijkdom, naar de aandeelhouders en het grootbedrijf. Ondertussen leven miljoenen
werknemers in slechtere omstandigheden dan je voor mogelijk houdt. In veel Europese landen is
een onderste loongrens met minimumlonen vastgelegd. Veel van deze minimumlonen zijn geen
leefbare lonen, maar armoedelonen. Bedrijven als Amazon of Ryanair maakten van loondumping
hun bedrijfsmodel.
We willen precies het omgekeerde doen. We moeten niet alleen sociale afbraak vermijden, maar
net zo hard inzetten op sociale vooruitgang. Dat is een breuk met dit Europa van de grote coalitie
van liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten waar enkel afbraak in het teken van de
markt als vooruitgang en modernisering geldt. Wij willen steeds de hoogste bescherming als
standaard nemen en veralgemenen in Europa. Daarom stellen we een aangepast minimumloon
per land voor, dat stijgt met de draagkracht van de economie en per land wordt vastgelegd op 60%
van het mediaanloon. Dat zet een opwaartse druk op alle lonen en is belangrijk om de
concurrentiestrijd uit te schakelen op vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden tussen werknemers
uit de verschillende Europese lidstaten.
Goedbetaalde kwaliteitsjobs moeten voor alle werknemers in Europa de norm worden. Daartoe
creëren we duidelijke normen die door niemand en nergens mogen worden ondermijnd. In plaats
van Duitse loonmatiging veralgemenen we echte loonsindexatie. Om loon- en sociale dumping
weg te werken en de concurrentiedruk te verminderen, willen we gemeenschappelijke
minimumnormen en sterke, afdwingbare rechten voor werknemers, ook bij grensoverschrijdend
werk.
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TWEE: VAST EN VOLWAARDIG WERK, HET NIEUWE NORMAAL
De Europese Unie veralgemeent systematisch de meest a-sociale modellen. De Europese
arbeidsmarkthervormingen promoten de beruchte Duitse één euro-jobs van de Hartz-IV
hervorming doorheen Europa. Een Reforma Laboral in Spanje, een wet-Peeters in België, een Jobs
Act in Italië, een Loi Travail in Frankrijk en een Slavenwet in Hongarije, overal moeten vaste
contracten en goede lonen en arbeidsvoorwaarden eraan geloven. Veel vrouwen komen in
onzeker deeltijdwerk terecht, hetzij omdat ze geen ander contract krijgen, hetzij omdat ze voor
kinderen en hulpbehoevende mensen zorgen.
Ook in Duitsland, het model van Merkel, Macron en Michel, werken steeds meer mensen steeds
langer om de eindjes aan elkaar te knopen. Gepensioneerden zoeken er voedsel in vuilbakken.
Tegelijkertijd vinden miljoenen mensen geen werk of alleen slechtbetaalde mini-banen. De AltRight vriendjes van Orban in Hongarije of Kurz in Oostenrijk bieden geen alternatief. In Hongarije
stelde Orban een wet op die werknemers tot 400 overuren per jaar verplicht. Loon zou pas drie jaar
later komen. In Oostenrijk voerde de conservatief-rechtse regering de 12-urige werkdag in.
In plaats van één euro-jobs veralgemenen we vaste en stabiele arbeidscontracten met goede
lonen. We willen contracten van onbepaalde duur met gegarandeerde sociale zekerheid.
Interimcontracten moeten de uitzondering worden en zoveel mogelijk onmiddellijk vervangen
door vaste contracten. Contracten van bepaalde duur bij dezelfde werkgever beperken we tot zes
maand per jaar. Daarna wordt het contract automatisch een contract van onbepaalde duur. Nuluren contracten behoren tot het verleden.

DRIE. NULTOLERANTIE VOOR SOCIALE DUMPING
Voor sommigen is sociale dumping de toekomst van onze arbeidsmarkt. In de bouwsector waar
buitenlandse arbeiders aan een fractie van het loon van hun Belgische collega’s aan de slag
moeten. In de transportsector, met vrachtwagenchauffeurs die voor een appel en een ei Europa
doorrijden en in erbarmelijke omstandigheden overnachten.
Detachering is een vreemd concept: werknemers van het ene land tijdelijk invoeren als
concurrenten voor werknemers van een ander land. De nu al Derde Detacheringsrichtlijn spreekt
eindelijk over gelijk loon voor gelijk werk. Maar iedereen geeft toe dat de nieuwe richtlijn van
Marianne Thyssen (CD&V) dit niet zal bereiken. De hypocrisie ten top. De gedetacheerde
werknemer zal niet enkel meer recht hebben op het minimumloon, maar ook op andere elementen
van lokale verloning. Ook huisvestings- en reisvergoedingskosten worden opgenomen in de
sociale rechten. Die kleine verbeteringen veranderen fundamenteel echter niets: het vertrekpunt
blijft het vrij verkeer van diensten, in het teken van de winst. De richtlijn stelt voor dat een
gedetacheerde werknemer pas na 18 maanden officieel deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van het
gastland. De detachering is echter vaak veel korter. Gemiddeld vier maand in de bouw
bijvoorbeeld. Bovendien blijft de belangrijke sector van het wegvervoer, tot nader order buiten
schot. Ondertussen rijden op Duitse wegen Filipijnse chauffeurs uitgebuit door Poolse bedrijven.
Mensen die 200 uur per maand werken voor slechts 428 euro. En willen de Europese instellingen
en de lobby’s van de grote bedrijven de leef- en werkomstandigheden van chauffeurs verder
afbreken, met de Mobility Package en de liberalisering van lange-afstandsbusdiensten.
Voor ons is het duidelijk: iedereen valt onder de wetten van het land waar hij of zij werkt. In het
Latijn, lex loci laboris. Dan geldt voor elke werknemer het loontarief en het sociale zekerheidstarief
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van het land waar hij of zij is tewerkgesteld. Desbetreffende richtlijnen en de Sociale
Zekerheidsverordening 883 worden in die zin aangepast. De geïnde sociale bijdragen moeten
vervolgens naar het land van herkomst worden doorgestort waar de werknemer ook later recht zal
hebben op vergoedingen. Detachering kan enkel in uitzonderlijke gevallen. Detacheringen via
interimbureaus zijn oneigenlijke detacheringen en simpelweg onaanvaardbaar.
In de transportsector dwingen we betere rij- en rusttijden af. Van transportbedrijven die de wet
overtreden, trekken we de vergunning in. We maken komaf met postbusfirma’s. Sommige
Belgische firma’s zijn meesters in het opzetten van fictieve postbusbedrijven in Oost-Europa om
mensen van daar bij ons extra hard uit te buiten. We laten die zwendelaars niet ontsnappen en
laten niet toe dat ze de verantwoordelijkheid afwentelen op malafide onderaannemers die het
vuile werk voor hen opknappen.
Om sociale dumping en misbruik van uitzendarbeid aan te pakken versterken we de sociale
inspectie. De pas opgerichte Europese Arbeidsautoriteit mist belangrijke middelen en
bevoegdheden. We controleren en sanctioneren iedereen in de keten van onderaannemers die
profiteert van sociale dumping. Strenge controle door een sterke sociale inspectie dient in elke
Europese lidstaat een prioriteit te zijn: in de landen van herkomst en in de landen waar het werk
gepresteerd wordt. De sociale inspectie betrekt de vakbonden structureel bij die controle.

VIER. DE RECHTEN VAN DE WERKENDE MENSEN BESCHERMEN
Beschermde statuten zoals havenarbeiders maar ook chauffeurs willen we behouden en
versterken. Ze zijn een dam tegen sociale dumping en kunnen tragische ongevallen vermijden,
want ze garanderen een degelijke opleiding en bescherming. Wij aanvaarden daarom geen enkele
afbraak van de wet-Major in België. Voor de veiligheid en loon- en arbeidsvoorwaarden van iedere
havenarbeider, gelijk welke afkomst zij of hij ook heeft. Integendeel, wij willen het model van de
wet-Major op Europees vlak versterken en uitbreiden naar andere sectoren, zoals de
scheepsherstelling, het transport en de bouw. Europese proportionaliteitstoetsen die bestaande of
nieuwe statuten bemoeilijken, weigeren we.
De Europese Unie legt heel wat druk op statuten. Voor de Europese Unie telt alleen de vrije
markttoegang. Die kan alleen maar ingeperkt worden wanneer het algemeen belang kan worden
ingeroepen, en dan nog maar in beperkte mate: die inperking moet “noodzakelijk, gerechtvaardigd
en evenredig” zijn. Krachtens het EU-recht – in dit geval de fundamentele vrijheden en de
Dienstenrichtlijn – mogen aan dienstverleners geen vereisten inzake markttoegang, zoals
vergunningsregelingen en verplichte licenties, worden opgelegd. Tenzij deze vereisten nietdiscriminerend zijn, noodzakelijk zijn om een duidelijk geïdentificeerde doelstelling van algemeen
belang te dienen en in verhouding staan tot het realiseren van deze doelstelling.
Bij openbare aanbestedingen zetten we niet alleen de kostprijs voorop, maar ook sociale en
ecologische criteria. Op bouwwerven in opdracht van de overheid aanvaarden we alleen
volwaardige jobs. Geen wirwar van constructies en onderaannemingen die een loopje nemen met
de sociale rechten en de veiligheid. De overheid moet het voorbeeld geven.
De deeleconomie, van Deliveroo tot Uber, en nieuwe bedrijfsmodellen bieden volgens de
Europese Commissie nieuwe mogelijkheden inzake de afbraak van beschermde statuten. “Een
versoepeling van de regelgeving voor de dienstenmarkten”, heet dat in het jargon. De Europese
Agenda voor de Deeleconomie giet deze logica in wetten. Wij hebben een heel andere visie. We
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verdedigen een verplicht werknemersstatuut voor personen die in opdracht van een platform
werken. In die zin moeten de bestaande statuten en bescherming uitgebreid en toegepast worden
op nieuwe categorieën van werknemers. De platform-werkgever valt onder de beroepscategorie
van de onderliggende diensten die aangeboden worden. Daarbij moeten de verplichtingen wat
betreft sociale zekerheidsbijdragen en belastingen duidelijk bepaald worden. Bepaalde sectoren,
zoals de zorg of overheidsdiensten, moeten uitgesloten worden van de deeleconomie.
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4. SOCIAAL ZEKER!
STANDPUNT
We werken om te leven, we leven niet om te werken. We creëeren nieuwe jobs, beschermen
bestaande jobs en herverdelen arbeid. Iedereen heeft recht op rust en vrijheid na een leven van
intense arbeid. Armoedebestrijding moet een topprioriteit worden. Een woning mag niet langer een
bron van financiële kopzorgen zijn. Dat zijn kwesties van maatschappelijke vooruitgang en eerlijke
verdeling. De Europese concurrentie- en besparingslogica duwt steeds meer mensen in armoede
en sociale onzekerheid. Wij gaan voor een ommezwaai.

WAT WIJ WILLEN
EEN. EEN WAARDIG PENSIOEN


De EU-lidstaten moeten een minimumpensioen verzekeren dat alle mensen een waardig
bestaan garandeert.



We willen dat ieder in Europa in goede gezondheid van zijn of haar pensioen kan genieten.
Daarom weigeren we verhogingen van de pensioensleeftijd.



We behouden een pensioensysteem waarbij je vaste rechten opbouwt voor elk gewerkt
jaar. Geen puntensysteem dat pensioen afhankelijk maakt van de conjunctuur en de
staatsschuld.



We breken met arbeidsmarkthervormingen die verplichte beschikbaarheid opleggen of
het recht op vervroegd pensioen afzwakken.



We steunen een versterking van de eerste pensioenpijler en Europese overdracht van
rechten in plaats van het nieuwe derde-pijler Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct
(PEPP) dat enkel voor de verzekeringssector en financiële markten profijt zal opleveren.

TWEE. WEG MET WERKLOOSHEID


We verbieden collectieve afdankingen in bedrijven die winst maken of dividenden
uitkeren. Alle overheidssteun, subsidies en belastingkortingen moeten teruggevorderd
worden van winstgevende bedrijven die toch afdanken.



We promoten de overgang naar de 30-uren week. Vanaf werkloosheidscijfers van meer
dan vijf procent worden lidstaten aangezet om maatregelen ter verkorting van de
arbeidstijd in te voeren.



We investeren in onderwijs en opleiding, en in maatschappelijk en ecologisch
verantwoorde innovaties, en versterken de werkgelegenheid in de publieke sector.



We bevorderen regionale economische cycli om de regionale productie en consumptie,
en daarmee de kleine en middelgrote ondernemingen, te versterken. Een
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zelfvoorzienende economie beschermt ook de lokale werkgelegenheid.


We willen dat KMO’s meer en betere steun krijgen. Daarom weigeren we de nieuwe
subsidiecategorie ‘midcaps’ voor bedrijven tot 3000 werknemers en stellen we het
Globaliseringsfonds van de Europese Unie ook open voor bedrijven met minder dan 500
werknemers.

DRIE. GLOBALE ARMOEDEBESTRIJDING


We maken van armoedebestrijding een Europese prioriteit en voeren een armoedetoets in
voor alle Europese beleidsbeslissingen.



We waken erover dat leefloon en minimumuitkeringen opgetrokken worden tot minstens
de Europese armoedegrens. Iedereen met een (gezins)inkomen onder die armoedegrens
ontvangt een leefloon.



Maatregelen voor armoedebestrijding worden niet meer in rekening gebracht voor de
begrotingsregels van het Europees Semester.



Het hervormde Europees Sociaal Fonds+ wijdt minstens 30% van zijn budget aan sociale
inclusie. Minstens vier procent gaat naar directe materiële hulp voor de meest
hulpbehoevenden.



We garanderen dat sociale zekerheidsuitkeringen moeten kunnen worden uitbetaald in
verschillende EU-landen. Grensoverschrijdende arbeid mag nooit voor lacunes in de
sociale zekerheidsdekking zorgen.

VIER. BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN
Wij willen stap voor stap woonruimte aan de markt onttrekken. We investeren in sociale
woningbouw zonder winstoogmerk. Europese fondsen moeten bijdragen tot de bouw en de
rehabilitatie van sociale woningen.
We zetten ons in om het voor publieke en non-profit organisaties mogelijk te maken om in heel
Europa flats terug te kopen. Meer overheidshuisvesting betekent meer mogelijkheden om de
huren laag te houden.
We geven sociale huisvesting voorrang op het Europese mededingingsrecht. In plaats van meer
speelruimte voor de vastgoedlobby, moet Europese samenwerking lidstaten aanzetten tot een
vast minimumaandeel van sociale woningen.
We reglementeren de digitale marktplaatsen voor de verhuur van privé-accommodaties. We
stellen, naar het voorbeeld van Barcelona, maximum-quota op voor platforms als Airbnb.

VISIE
Voor alle mensen in de Europese Unie moeten de basisbehoeften — huisvesting, gezondheid,
bescherming tegen armoede — en sociale mensenrechten worden gegarandeerd. Mensen in alle
regio’s moeten toegang hebben tot goede diensten van algemeen belang: van gezondheid tot
breedband, van onderwijs tot sociale zekerheid. Met haar richtlijnen en verdragen inzake
mededinging en liberalisering speelt de Europese Unie een belangrijke rol in de privatisering en
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afbouw van openbare diensten. Ook publiek-private partnerschappen focussen op winst in plaats
van op het belang van de meerderheid van de bevolking. De prioriteit geven aan de markt en de
concurrentie verslechtert het dagelijkse leven van velen op het gebied van gezondheid en
huisvesting. De concurrentielogica van de Europese verdragen verergerden de impact van de
crisis. De reactie van de Europese Unie bestond uit “structurele aanpassingen” en sociale afbraak.
Het stortte miljoenen mensen in armoede. “Structurele aanpassing” werd synoniem van verarming
ten gunste van bankenreddingen en bedrijfswinsten.

EEN. EEN WAARDIG PENSIOEN
Meer dan een vijfde van de EU-bevolking wordt nu al bedreigd met armoede of wordt er op hoge
leeftijd door getroffen. De Unie orkestreert pensioenhervormingen in al haar lidstaten. De
pensioenleeftijd verhogen en de uitkeringen afbouwen: het is de algemene trend in Europa, een
race naar de bodem. De eerste, wettelijke pijler wordt afgebroken met de belofte van een sterkere
(private) tweede en derde pijler. Volgens de Europese Commissie zal het wettelijk pensioen in
vergelijking met het gemiddelde loon verder dalen van 44% in 2013 naar 34,9% 2060. Dat is een
vijfde minder. Met andere woorden: het aantal gepensioneerden groeit, maar van de taart die wij
allemaal samen bakken zal het deel dat naar de pensioenen gaat, veel minder snel groeien dan de
taart zelf.
Slechts weinig landen slagen erin een andere richting te kiezen. Het besparingsbeleid maakt
openbare pensioenstelsels kapot. Landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europese
Semester moedigen de afbraak jaar na jaar aan. Europa wil van de hogere gemiddelde
levensverwachting gebruik maken om een hogere pensioenleeftijd en een constante daling van de
openbare pensioenen op te leggen. De daling van het gegarandeerde pensioen gaat in België,
maar ook in Duitsland, Zweden en straks mogelijk in Frankrijk, via het zogenaamde
puntenpensioen.
De Europese Commissie heeft ondertussen een pensioenproduct ontwikkeld dat voldoet aan de
wensen van de financiële lobby. Het nieuwe Europese PEPP-systeem (Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct) zou volgens studies een toename van 700 miljard euro van de kapitaalmarkt met
zich meebrengen. De ervaring met het Riester-pensioen in Duitsland heeft aangetoond dat
particuliere pensioenen alleen voor de verzekeringssector rendabel zijn. We willen door kapitaal
gedekte pensioenstelsels geleidelijk naar de eerste pijler overhevelen.
Wij willen dat in alle EU-landen een wettelijk pensioenstelsel bestaat waarin de pensioenen de
levensstandaard op peil houden en een veilige bescherming bieden tegen armoede — en waarin
mensen niet overgeleverd zijn aan de onzekerheden van de financiële markten. Een einde aan de
besparingsfetisj is natuurlijk een belangrijke stap in de richting van betere pensioenen. Europese
samenwerking moet dienen om de meest interessante openbare pensioenstelsels tot voorbeeld te
nemen en zo doorheen Europa een spiraal naar boven in te zetten. Als de Belgische pensioenen bij
de laagste van Europa horen, dan moet Europese samenwerking dienen om te kijken naar pakweg
Oostenrijk, Luxemburg of Denemarken waar pensioenen hoger liggen. Dat is de kern van het
Europese pensioendebat.

TWEE. WEG MET WERKLOOSHEID
De beste sociale bescherming is nog steeds een goede job. De torenhoge jeugdwerkloosheid in
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Zuid- en Oost-Europa en de precaire en flexibele banen verhinderen jongeren een toekomst voor
zichzelf op te bouwen. Zowat 15% van de jongeren in de Unie is werkloos. In Griekenland, Spanje en
Italië ligt dit percentage tussen de 30 en 40%. In sommige wijken van de Europese hoofdstad
Brussel op 50%. Velen worden gedwongen hun woonplaats te verlaten en op zoek te gaan naar
mogelijkheden in andere EU-landen. Sommige landen verloren tot een kwart van hun bevolking.
Voor velen vormen onzekere werkomstandigheden en slechte lonen de ‘normale’ intrede in het
beroepsleven. Alle partijen praten over hoe ze de jeugdwerkloosheid willen bestrijden, maar de
‘jeugdgarantie’ van de Europese Unie is ondoelmatig: ze is tandeloos en het bedrag is te laag.
Ons ‘normaal’ ziet er heel anders uit! We willen werktijden en arbeidsvoorwaarden die bij het leven
passen. Werken mag je niet ziek maken. In plaats van overuren als vanzelfsprekend te
beschouwen, creëren we een mechanisme “meer personeel in plaats van overuren”, met een
bindende beperking voor overwerk. De 30-urige werkweek zonder loonverlies betekent
tijdssoevereiniteit: minder werken om meer te ademen, om in betere gezondheid te leven. De 30urige werkweek is ook een antwoord op de groeiende robotisering. Met de 30-urige werkweek
stappen we af van de logica dat sommige mensen te veel werken en anderen geen job vinden. In
alle Europese landen moet vandaag al de maximale wekelijkse arbeidstijd stapsgewijs afgebouwd
worden, met een bovengrens. Zoiets kan vastgelegd worden in de Arbeidstijdsrichtlijn.
Wij willen een offensief tegen de jeugdwerkloosheid. Ons perspectief voor een Europa zonder
armoede en werkloosheid is: werk eerlijk verdelen, arbeidstijd verminderen met gelijk loon en
personeel. Wij willen goede jobs voor jongeren, zodat zij hun toekomst kunnen plannen. Wie
zonder werk valt moet alle kansen krijgen voor herscholing, opleiding, zonder dwang of angst voor
een jacht op werklozen. We willen de economische perspectieven van de lokale bevolking
verbeteren. We investeren in openbare diensten, we versterken de economische activiteit van de
gemeenten in de sociale woningbouw, we creëren meer jobs in het onderwijs. De 30-urige
werkweek draagt bij tot de strijd tegen de werkloosheid. Rijkdom en tijd zijn eerlijker verdeeld: dat
biedt een sociaal en ecologisch zinvol perspectief voor een beter leven.
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) vormen 99% van alle bedrijven in de Europese Unie.
Ze zijn een essentieel deel van het economisch weefsel en een mogelijk bastion tegen
economische verwoestijning. Regionale economische cycli verdienen promotie, zowel vanuit
sociaal als ecologisch perspectief. We willen dat Europese steun effectief terecht komt bij wie het
nodig heeft. Daarom weigeren we nieuwe steunprogramma’s en -categorieën zoals ‘midcaps’ voor
grotere ondernemingen, die KMO’s zullen benadelen.

DRIE. GLOBALE ARMOEDEBESTRIJDING
In misschien wel het rijkste continent ter wereld riskeren nog steeds 113 miljoen Europeanen
armoede of sociale uitsluiting. Bijna een kwart van de bevolking. In sommige landen zelfs bijna 40%
van de bevolking. De vaststellingen van het European Anti Poverty Network in haar Poverty Watch
rapport 2018 zijn ronduit schokkend. In 2010 beloofde de Europese Unie twintig miljoen mensen uit
de armoede te tillen. In 2017 had de Unie er officieel slechts vijf miljoen uit de armoede gehaald. In
bijna alle landen blijft de inkomensarmoede groter dan ze was in 2008, het begin van de crisis.
Deze officiële cijfers onderschatten de situatie nog. De Europese SILC statistieken houden enkel
rekening met geregistreerde huishoudens en dus niet met daklozen en mensen zonder papieren,
en vaak niet eens met ouderen en andere mensen in opvang. Daarenboven vergeten de
statistieken dat vrouwen veel harder getroffen worden door armoede binnen een gezin en
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hanteren ze onrealistische standaards voor levensduurte en armoederisico.
Ondertussen groeide het Europese bbp in 2017 aan met 2,4%. Waar is dat geld naartoe? Alvast niet
naar de creatie van kwaliteitsjobs, goede lonen, een betere sociale zekerheid of de uitbouw van
openbare diensten. De belangrijkste oorzaken van armoede liggen bij de groeiende ongelijkheid.
De meest ongelijke landen in Europa zijn ook de landen met de hoogste armoedecijfers. Het
Europese anti-armoedenetwerk noteerde dat in Italië de veertien rijksten evenveel bezitten als de
30% armsten. In Duitsland klaagt links aan dat 1% van de bevolking evenveel rijkdom bezit als de
87% “armsten”.
Doorheen Europa moeten we het over één punt eens zijn: het recht op een leven zonder armoede.
Een armoedebeleid is geen éénspoorbeleid maar een meersporenbeleid. In alle beleidsdomeinen
dient aandacht te gaan naar de preventie en bestrijding van armoede. Daarom voeren we voor elke
Europese richtlijn, verordening of beslissing een armoedetoets uit. De beste bescherming tegen
armoede is een goede job. Daarnaast is er de sociale zekerheid. Alle EU-lidstaten moeten
garanderen dat alle mensen zonder armoede te leven. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor
kinderen en adolescenten — ongeacht afkomst of nationaliteit. Daar hoort een onvoorwaardelijke
minimumverzekering bij voor mensen die niet kunnen werken. Die moet boven de Europese
armoederisicogrens te liggen. Dat vereist fiscale rechtvaardigheid. Het Europese Semester, dat
toeziet op de nationale begrotingen, schaadt de strijd tegen armoede. Daar willen we van af.
Europese structuurfondsen moeten dan weer meer en beter doen. Minstens 30% van de fondsen
ter beschikking gesteld door het hervormde Europees Sociaal Fonds+ moeten aan sociale inclusie
gewijd worden. Om de integratie van het voormalig Europees fonds voor de meest behoeftigen in
het Europees Sociaal Fonds op te vangen, worden minstens 4% van die fondsen toegeschreven
aan materiële hulp voor de minstbedeelden.

VIER. BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN
Stijgende huren, ontheemding, uithuiszettingen, dakloosheid: het kapitaal rolt door de Europese
steden. In Ierland wonen duizenden volwassenen en kinderen in noodopvangcentra omdat ze hun
huis zijn kwijtgeraakt. Van Spanje tot Duitsland worden nog steeds frequent mensen uit hun
woning gezet. Doorheen Europa ontploffen de huren vooral in grote steden, agglomeraties en
universiteitssteden. Meer en meer mensen kunnen zich de huur niet veroorloven. Ook
huiseigenaars en eigenaars van appartementen komen onder druk te staan: velen staan in de
schulden om een huis of appartement te kopen en verliezen hun huis als ze de termijnen niet meer
kunnen betalen. Ondertussen maken vastgoedbedrijven grote winsten.
Landen investeren weinig in betaalbare woningen, mede onder druk van de Europese
besparingslogica en de vastgoedlobby. In steden profiteren groepen zoals Airbnb van losse
regelgeving en drijven de huren op. De vermeende vrije “deeleconomie” is in veel gevallen een
lucratief bedrijfsmodel. Kantoorgebouwen worden opgetrokken om belastingen te ontduiken. Na
de financiële crisis werd kapitaal in de vastgoedspeculatie gestoken.
Wij opteren voor het principe Housing First, dat huisvesting erkent als een onvoorwaardelijk
basisrecht. Housing First stelt het klaar en duidelijk: huisvesting in een stabiele en kwaliteitsvolle
woning is de eerste stap. Een woonst is namelijk essentieel om toegang te krijgen tot andere
rechten, zoals het recht op gezondheid, op waardigheid en op een privé- en familieleven. Met dat
uitgangspunt slaagden Finland en Noorwegen er bijvoorbeeld in het aantal daklozen effectief te
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doen dalen.
Wij willen dat het aanbod van gesubsidieerde volkshuisvesting wordt afgestemd op de reële
vraag. De markt faalt als het gaat om de noodzakelijke en betaalbare huisvesting. We willen de
stad heroveren. We willen de explosieve stijging van huurprijzen doorheen Europa een halt
toeroepen. Sommige steden zoals Berlijn en Parijs hebben regels ingevoerd om misbruik van
woningen te voorkomen. Dat is wat Europa nodig heeft. We willen dat de woon- en leefruimte
gegarandeerd en betaalbaar wordt. Huisvesting maakt deel uit van de diensten van algemeen
belang en mag niet aan de markt worden overgelaten. Europese fondsen moeten bijdragen tot de
bouw en renovatie van het sociale woningpark.
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5. VOOR EEN EUROPESE SOCIALE KLIMAATREVOLUTIE
STANDPUNT
Nu veranderen, voor het klimaat alles verandert! Dat is de uitdaging waar we de komende jaren
voor staan. Wij gaan voor een Europese sociale klimaatrevolutie. Die is ambitieus en rechtvaardig.
Ambitieus, met bindende doelstellingen en grootschalige investeringen om een duurzame
toekomst te verzekeren. Rechtvaardig, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zo
maken we van onze grootste uitdaging ook onze grootste kans voor een gezondere en meer
sociale samenleving.

WAT WIJ WILLEN
EEN. KLIMAATNEUTRAAL IN 2050, 60% MINDER UITSTOOT TEGEN 2030


Wij verhogen het Europees objectief voor vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen tot − 60% in 2030. In 2050 moet de Europese Unie volledig
koolstofneutraal zijn.



We breken met het Europese emissiehandelssysteem ETS. De bedrijven die er vandaag
onder vallen, krijgen bindende uitstootnormen opgelegd.



We gaan voor energiebesparing, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Tegen 2030
stijgt de energie-efficiëntie met 50% en komt 50% van de primaire energie uit hernieuwbare
bronnen.



We verwerpen de productie van ruwe olie en aardgas ondersteund door het persen van
chemicaliën (fracking). We zetten subsidies voor vervuilende energie onmiddellijk stop. We
willen geen investeringen in bijkomende infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG).



We erkennen de historische verantwoordelijkheid van de rijke landen voor de klimaatcrisis.
We verhogen de bijdrage aan het Fonds voor ontwikkelingslanden.

TWEE. INVESTEREN IN EEN EUROPESE GROENE OMGOOI


Power to the people. In plaats van liberaliseringen voor Europese energiemultinationals,
laten we een publieke energiesector toe, in handen van de samenleving en onder
democratische controle.



We vervangen het Juncker-plan door een Toekomstfonds met strikt gerichte criteria voor
een duurzame en sociale transitie. Europese investerings- en onderzoeksprogramma’s
moeten minstens de helft van hun financiering wijden aan klimaatrelevante projecten.



Om de dalen in de productie van hernieuwbare energie op te vangen, investeren we in
energieopslag, vooral in de vorm van waterstof.



We werken naar een Europees distributienetwerk (European Supergrid) dat toelaat
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hernieuwbare energie snel en efficiënt doorheen het continent te verspreiden, gekoppeld
aan strikte objectieven per land.


We willen een einde aan kernenergie. Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie wordt beperkt tot de veilige afbouw van kerncentrales
en de berging van afval.

DRIE. EEN SOCIALE TRANSITIE IN PLAATS VAN MARKTDICTATUUR


We maken een prioriteit van de strijd tegen energiearmoede en energieafsluitingen.



De sociale klimaatrevolutie moet samen met de werknemers en de regio’s gebeuren.



We verwerpen CO2-taksen die de last afwentelen op gewone verbruikers en totaal
inefficiënt zijn om een grote ommekeer in de energiepolitiek te realiseren.



We doen grote vervuilende multinationals bijdragen.



We schakelen milieubelastende productie om, met behoud van werkplaatsen en
arbeidsduurvermindering.

VIER. WETENSCHAP EN INNOVATIE VOOR SOCIAAL-ECOLOGISCHE
TRANSFORMATIE


Wij roepen op tot een Europees initiatief voor open toegang (open source). Het Europese
auteursrecht moet wetenschapsvriendelijk worden gemaakt.



We willen de Europese Onderzoeksruimte (ERA) versterken en de uitwisseling van
wetenschappers bevorderen.



De Europese onderzoeksfinanciering moet gericht zijn op de maatschappelijke
uitdagingen, niet op de belangen van multinationals: sociaal-ecologische herstructurering,
de omzetting van energie in duurzame energiebronnen, de geleidelijke stopzetting van
kernenergieonderzoek en het ITER-fusieproject.



We willen dat sociale innovaties en diensten steviger worden verankerd. We willen de
bevordering van bewapenings- en bewakingstechnologieën uitsluiten.

VISIE
EEN. KLIMAATNEUTRAAL IN 2050, 60% MINDER UITSTOOT TEGEN 2030
Europa is de historische bakermat van de kapitalistische ontwikkeling én van het kolonialisme.
Beide zijn motoren van een ongebreidelde winstjacht, zonder enige bekommernis voor de
natuurlijke cycli die het leven op aarde mogelijk maken. Daarom besloot de Conferentie van Rio
(1992) tot een gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid. Armere landen eisen het
recht op een ontwikkelingsproces en hogere inspanningen van de rijke landen, met financiële hulp
voor duurzame ontwikkeling.
De Europese Unie moet een absolute voortrekkersrol spelen op het internationale toneel. Het
zesde expertenrapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) uit 2018 is duidelijk. Een opwarming van de
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atmosfeer boven de 1,5°C houdt enorme risico’s in. De planeet zou heel snel aan een point of no
return kunnen komen. Om 66% kans te houden om beneden de 1,5°C te blijven is er nog een
maximum ‘uitstootbudget’ van 420 gigaton CO2 beschikbaar. Dat wordt momenteel opgebruikt aan
een tempo van 42 gigaton per jaar. Het IPCC-rapport besluit dan ook dat de komende twaalf jaar,
tot 2030, beslissend zijn. In het minst gevaarlijke scenario moet de uitstoot op wereldvlak met 60%
dalen tegen 2030.
We pleiten ervoor om dit als het minimumobjectief voor de Europese Unie te nemen. De Europese
Unie moet haar inspanningen erop afstemmen om de opwarming van de atmosfeer tot 1,5°C te
beperken, en niet tot 2°C, de maatstaf voor de huidige normen.
Momenteel wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 doen dalen met 40%
in vergelijking met 1990. De grote ondernemingen (de ‘big emitters’) worden ondergebracht in een
markt van uitstootrechten (het ETS – Emission Trading System). Deze ETS-bedrijven zouden hun
uitstoot met 43% moeten verminderen tegen 2030, in vergelijking met 2005. De overige sectoren
van de economie en de samenleving zouden in vergelijking met 2005 een daling van 30% moeten
realiseren.
Een daling met 60% van de uitstoot van broeikasgassen stelt zware eisen aan de multinationals en
big emitters van de Europese Unie die verantwoordelijk zijn voor 50% van de CO 2-uitstoot. Het gaat
voornamelijk om staal- en cementbedrijven, om petrochemische bedrijven en om
elektriciteitsproducenten. Zij vallen nu onder de emissiehandel ‘cap-and-trade’. Deze
emissiehandel bestaat uit twee bestanddelen: een ‘cap’, een maximum uitstootnorm die eigen is
aan de sector en elk jaar daalt met 1,74% (2,2% vanaf 2020); een ‘trade’, een heuse markt waar
uitstootrechten verhandeld worden. Als er een tekort is aan rechten stijgt de prijs, als er een
overschot is daalt de prijs. Bedrijven krijgen elk jaar iets minder uitstootrechten toebedeeld maar
kunnen die ook kopen en verkopen op de markt. Voor de bedrijven is het dus afwegen wat het
goedkoopst is: investeren om de dalende ‘cap’ te halen of blijven vervuilen en uitstootrechten
kopen op de markt. Bovendien kan men zich ook vrijkopen door compenserende
klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden.
Via ETS wordt ongeveer 50% van de uitstoot in de Europese Unie overgelaten aan de willekeur en
chaos van de markt. Sinds de crisis van 2008 hebben zich overschotten van uitstootrechten
opgestapeld. Dit heeft de prijs tot 7 euro per ton CO2 doen dalen. Hoewel de prijs sindsdien weer
stijgt, zou hij tot 80 euro per ton CO2 moeten stijgen om efficiënt te zijn. Sinds 2005 werd kostbare
tijd verkwanseld en alleen de goedkoopste investeringen werden gedaan. De Europese Unie zal
op deze manier nooit haar belofte houden om tegen 2050 volledig koolstofneutraal te zijn.
Wij willen de vervanging van het ETS-systeem door bindende, sanctioneerbare uitstootnormen per
sector. Die normen doen we dalen aan een ritme van 10 tot 15% per jaar om een vermindering van
60% uitstoot te realiseren tegen 2030. Ook de andere klimaatdoelstellingen van de Europese Unie
worden opgetrokken. Het aandeel van de hernieuwbare energie moet van 32% naar 50% en de
energie-efficiëntie moet verbeteren met 50% in plaats van met 32,5%. Dit vereist bindende nationale
en Europese doelstellingen, iets wat recent herziene richtlijnen rond energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie nalaten. Ook de Verordening inzake verdeling van de inspanningen kan
ambitieuzer. Zij legt voor de lidstaten bindende emissiereductiestreefcijfers op voor sectoren die
niet onder het ETS vallen.
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TWEE. INVESTEREN IN EEN EUROPESE GROENE OMGOOI
Het klimaatprobleem is bij uitstek een grensoverschrijdend probleem. Hoe wijder de aanpak, hoe
efficiënter de voorgestelde oplossingen. De Europese Unie kan op dat vlak een grensverleggende
strategie uittekenen. Een Europees plan voor groene omgooi, inzake productie, opslag en
distributie van energie. Maar daarvoor moeten dwingende limieten gesteld aan het gebruik van
fossiele energiebronnen, zowel voor de industrie, als voor de verwarming en het personen- en
goederentransport.
De Europese Unie liberaliseerde de energiemarkt, maar energie is te belangrijk om ze aan de vrije
markt over te laten. In een groene revolutie is er geen plaats voor Electrabel & co. We willen de
hefbomen van onze toekomst zelf in handen krijgen. De Unie moet de vermaatschappelijking van
de energiesector toelaten en ondersteunen. Mens en milieu moeten op de eerste plaats komen,
niet het private winstbelang van multinationals. We willen aan de wurggreep van de Europese
energiereuzen ontsnappen. In plaats van Engie, EDF en co willen we een openbare
energievoorziening, in handen van de samenleving en onder democratische controle. Alleen op die
manier kunnen we de chaos van de vrije markt vervangen door de geplande uitbouw van een
duurzaam energiesysteem.
Op energievlak moet de eerste prioriteit de uitstap uit de fossiele energieproductie en uit de
kernenergie zijn, met de gelijktijdige uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. Alles wat hiervan
afleidt, mag geen Europese steun meer krijgen. Dit is onder meer het geval voor investeringen in
chemische olie- en gaswinning, het aanleggen van nieuwe gasinfrastructuur en de bouw van de
experimentele reactor voor kernfusie in Zuid-Frankrijk (het ITER-project). Dit laatste project is een
gigantische financiële slokop, volgens sommige schattingen tot 65 miljard euro voor een heel
onzekere technologie die in elk geval veel te laat operationeel zal zijn. Het Europees parlement gaf
zopas nog groen licht om nog eens 6 miljard euro in dit schot naar de maan te investeren. In de
Nieuwe Energie Richtlijn wordt dan weer tot 7% biodiesel toegelaten als toevoegsel in
motorbrandstof, wat een stimulans betekent voor het onteigenen van landbouwgronden in
ontwikkelingslanden door multinationals die investeren in palmolie-plantages.
De Europese Unie moet inzetten op 100% hernieuwbare energie, met een intermediair objectief
van 50% tegen 2030. Dit veronderstelt de gelijktijdige uitbouw van een Europees smart grid om de
energie makkelijk doorheen Europa te vervoeren. De sluiting van kolencentrales en kerncentrales
vereist speciale sociale reconversie-maatregelen, zodat het verlies van werkplaatsen in de
getroffen regio’s wordt opgevangen door omschakeling, door scholing en vervangende
werkgelegenheid, bij voorkeur in de hernieuwbare energiesector.
Wat betreft de opslag van energie dringt zich een strategische keuze op. Opslag van energie door
elektrolyse van water, wat waterstof als energiedrager oplevert, is een maatschappelijk efficiënte
keuze. Waterstof kan in grote hoeveelheden en langdurig opgeslagen worden en terug omgezet
naar elektriciteit of als groen gas gebruikt worden. Het opent perspectieven om als
koolstofneutrale brandstof te worden gebruikt voor treinen, bussen, vrachtwagens en
personenwagens. Het kan bovendien in combinatie met CO 2, als methanol, fossiele grondstoffen in
de petrochemie vervangen. De Europese Unie kan doorbraken forceren voor deze pistes door zelf
cruciale investeringen te realiseren. Maar momenteel zet de Europese Unie in op batterijen, omdat
het de meest rendabele uitkomst biedt voor de Europese automobielindustrie. Daarvoor heeft de
Europese Unie in oktober 2017 een European Battery Alliance opgezet. Dit is een onverantwoorde
piste. Het heeft tot gevolg dat de Europese Unie zich schrap zet in de jacht op strategische
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materialen zoals lithium en kobalt, onmisbare grondstoffen voor batterijen.
De Europese Unie kan een belangrijke rol spelen in het ontwerpen en uitvoeren van een
duurzamer internationaal vervoersnetwerk. Ook projecten voor stadsverwarming, in synergie met
de isolatie van woningen en gebouwen, horen bij de meest efficiënte investeringen die de
Europese Unie kan ondersteunen. Verwarming slorpt vandaag ongeveer de helft van de Europese
energieproductie op. Meer dan 80% daarvan wordt geleverd door fossiele brandstoffen. De
uitbouw van collectieve warmtenetwerken, zoals in Denemarken, kan een immense bron van
uitstootdaling zijn. Hierdoor kan recuperatie van warmte uit de industrie, samen met
warmtekrachtkoppeling en biogas uit afvalverwerking, tot grootschalige efficiëntie-winst leiden. Dit
moet toelaten om de installatie van nieuwe olie- en gasbranders in de Europese Unie te verbieden
na 2030. Europese steun aan grensoverschrijdende gasnetwerken kan compleet overbodig
worden.

DRIE. EEN SOCIALE TRANSITIE IN PLAATS VAN MARKTDICTATUUR
De gigantische maatschappelijke ommekeer die nodig is om de klimaatrampen te vermijden is
alleen mogelijk onder druk van en met de steun van brede bevolkingslagen. Samen met de
werknemers en de vakbeweging omarmen we de klimaatzaak, want er zullen geen jobs zijn op een
onleefbare planeet. Samen met de klimaatbeweging erkennen we dat de groene revolutie ook
rood, ook rechtvaardig en herverdelend zal zijn, of niet zal zijn. Want zonder de economische
macht van de arbeidersbeweging is het niet mogelijk om bressen te slaan in de muren van dit
systeem. Daarom moeten sociale hervormingen en ecologische hervormingen onverbrekelijk
samengaan. Dit is frontaal in strijd met de marktlogica. De grote investeringen, de oriëntatie van
kapitalen en spaarfondsen moeten door de collectiviteit en de overheid beslist worden. Daarom
onttrekken we de energiepolitiek en de toekomstsectoren van de transitie aan het spel van de
monopolies en de vrije markt.
De liberalisering van de energiemarkt heeft niet tot lagere prijzen geleid. Vier groepen controleren
de elektriciteitssector in Europa. In Spanje ging de energieprijs in vijftien jaar met 87% omhoog. In
Duitsland leven tot 26% van de gezinnen in energiearmoede. In België leeft een op vijf families in
energiearmoede. Europese richtlijnen negeren energiearmoede keer op keer. Zonder energie is
een menswaardig bestaan niet gegarandeerd. Mensen ervan afsluiten kan dan ook niet, en daarom
moet de factuur fors omlaag. Wij doen multinationals de transitie betalen, niet de particuliere
gebruikers. We pleiten voor een gereguleerd, goedkoop tarief voor particulieren. In plaats van
energiebedrijven vrij spel te geven, moet de overheid duidelijke maximumprijzen kunnen
opleggen. Dat systeem bestaat al in Frankrijk, met “le tarif bleu”. Niet toevallig is de energiefactuur
in Frankrijk dan ook tot 400 euro per jaar goedkoper dan in België. Die systemen veralgemenen,
dat is Europese visie.
We verzetten ons tegen de uitrol van de slimme energiemeters die de Europese richtlijnen
promoten. Dat project helpt alleen de energiesector. Door de massale hoeveelheid digitale
gegevens kunnen ze “slimme tarieven” doorvoeren, die schommelen van dag tot dag of zelfs van
uur tot uur. Op piekmomenten kan elektriciteit zo drie tot vijf keer duurder uitvallen. Dat systeem is
in de VS in voege. Op die manier verliezen de gezinnen elke controle over hun energiefactuur.
De koolstoftaks, een belasting op de uitstoot van broeikasgassen, is een groene taks om je blauw
aan te betalen. Zoals zoveel maatregelen uit de neoliberale gereedschapskist is de koolstoftaks
minimaal, asociaal en ondoelmatig. De taks is ook een excuus om bindende uitstootnormen uit te
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stellen. Hij zou bovendien niet eens dienen om de ecologische transitie te financieren, maar voor
een nieuw rondje kortingen op de bijdragen voor de sociale zekerheid.

VIER. WETENSCHAP EN INNOVATIE VOOR DE SOCIAAL-ECOLOGISCHE
TRANSFORMATIE
Universiteiten en wetenschappelijke instellingen kunnen en moeten een kritische blik op de
Europese samenleving werpen en bijdragen tot het overwinnen van de economische en sociale
crisis. We promoten de sociale wetenschappen en culturele studies intensiever.
De overdracht van kennis naar armere regio’s binnen en buiten Europa moet worden uitgebreid —
bijvoorbeeld door open vormen van publicatie en databases, maar ook door een maatschappelijk
verantwoord licentiebeleid. Om de monopoliepositie en het winstbejag van sommige
wetenschappelijke uitgevers tegen te gaan, willen we een publiek gefinancierd Open Access
platform op Europees niveau creëren, zodat publieke publicaties onafhankelijk van publicatie- en
licentiestructuren mogelijk worden. We zetten ons in voor vrije toegang tot kennis die door de
publieke sector of met publieke middelen is gecreëerd. Tezelfdertijd dragen we er zorg voor dat
Europese richtlijnen zoals de PSI openbare diensten en ondernemingen niet ondermijnen door
openbare data gratis ter beschikking van de privésector te stellen, zonder aan privéconcurrenten
gelijkaardige verplichtingen op te leggen.
Het wettelijk kader, zoals sociale zekerheid en pensioenstelsels, moet beter op de mobiliteit van
studenten en onderzoekers worden afgestemd. Het is onaanvaardbaar dat men leningen moet
aangaan om op Erasmus te gaan. We willen de promotie van jonge wetenschappers uitbreiden in
het kader van geschikte instrumenten zoals de Marie Curie-programma’s en de Europese
Onderzoeksraad. We eisen dat het Europees Handvest voor Onderzoekers meer wordt toegepast
en dat goed werk in de wetenschap wordt bevorderd.
Grote bedrijven en hun verenigingen hebben te veel invloed op de oriëntatie van de financiering
van onderzoek en innovatie. Onderzoeksfinanciering moet gaan naar maatschappelijke en sociale
winst, niet naar privéwinst.
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6. WAT VOOR IEDEREEN IS, IS VAN IEDEREEN
STANDPUNT
Wat voor iedereen is, is van iedereen : onderwijs, water, zorg, energie, …. Dat zou een realiteit
moeten zijn. Openbare diensten zijn er voor de behoeften van mensen, niet voor bedrijven om
winst te maken. De markt faalt als het gaat om energie, mobiliteit en gezondheidszorg voor
iedereen. Wij willen volksgezondheid, mobiliteit en energievoorziening in gemeenschapshanden.
We versterken openbare diensten in plaats van ze te ontmantelen en laten opnieuw staatshulp toe.

WAT WIJ WILLEN
EEN. MEER MOBILITEIT, MINDER VERVUILEND VERKEER


We gaan voor de uitbouw van de Europese openbare transportsector. We draaien de
liberaliseringen van de voorbije vier spoorweghervormingen terug en breken met de
regels voor staatshulp. We verwerpen de scheiding tussen spoorweginfrastructuur en exploitatie.



We hevelen een aanzienlijk deel van het intra-Europees luchtverkeer over naar het spoor.
Daartoe moet het Europese nachttreinnet worden uitgebreid. We draaien de liberalisering
van het internationaal treinverkeer en hogesnelheidstreinen in Europa terug en maken zo
de trein weer aantrekkelijk.



Tegen 2030 gebeurt minstens 50% van het goederentransport per trein en per boot.



We stimuleren via openbare investeringen een Europees oppervlaktedekkend
spoorwegnet met snelle verbindingen, een geïntegreerde Europese dienstregeling en
ticketreserveringssystemen.



We maken treintickets betaalbaar en versterken de rechten van de consument.



We investeren niet in militaire mobiliteit, maar in burgermobiliteit. De middelen die de
Connecting Europe Facility mee ter beschikking stelt voor militaire mobiliteit, investeren
we in openbaar vervoer.

TWEE. RECHT OP WATER, VOOR IEDEREEN


We willen dat de Europese Commissie het mensenrecht op water en sanitaire
voorzieningen voor allen opneemt in alle relevante wetgeving en de voorziening van water
en sanitatie als essentiële publieke diensten bevordert.



We houden het beheer van de waterkringloop zowel drinkwatervoorziening als
afvalwaterzuivering in openbare handen. De kosten worden niet betaald met oneerlijke
consumptietaksen.



Watervoorziening en het beheer van de watervoorraden worden niet onderworpen aan
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‘interne marktregels’. We willen geen verplichting om de reële kostprijs aan te rekenen.


We herstellen zoveel mogelijk de natuurlijke toestand van Europese waterlopen, met
aandacht voor oevers, bufferzones, meanders, maatregelen tegen erosie, verdwenen
soorten.

DRIE. SOLIDARITEIT IS GOED VOOR DE GEZONDHEID, DE MARKT UIT DE
ZORG


We sluiten uitgaven voor gezondheid uit van de EU-begrotingsregels. Het
gezondheidssysteem moet worden gefinancierd om aan de vraag te kunnen voldoen en
een kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen te kunnen garanderen.



We willen ziekenhuizen en zorginstellingen uit de winstlogica houden. Ziekenhuizen,
verpleegcentra en zorgplatforms zijn er om de bevolking te verzorgen. Zij moeten nietcommercieel blijven. Financiële overschotten gaan integraal naar een verbeterde
zorgverlening.



We bekijken in welke mate de Richtlijn rond grensoverschrijdende gezondheidszorg
nationale gezondheidssystemen ondermijnt of daar potentieel toe heeft.



We stellen op Europees vlak een kiwi-model voor om de prijs van geneesmiddelen
drastisch te verlagen.



Prijsonderhandelingen met Big Pharma in besloten expertencomités kunnen niet meer.
Indien nodig gebruiken we dwanglicenties wanneer de prijzen die firma’s vragen, niet
overeenkomen met de kost om ze te ontwikkelen. We leggen Europese procedures rond
nieuwe innovatieve geneesmiddelen volle transparantie op.



We dringen aan op de strikte naleving van het voorzorgsbeginsel bij de regulering van
hormoonontregelaars en een chemicaliënbeleid dat de menselijke gezondheid centraal
zet.

VIER. ONDERWIJS, BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST


Wij willen een fundamentele herziening van het Bologna-systeem voor het hoger
onderwijs. Universiteiten zijn meer dan instellingen voor empowerment op de
arbeidsmarkt.



We weigeren de Europese privatisering van de onderwijssector. Publiek-private
partnerschappen in scholen en universiteiten openen de deur naar winstbelangen en
brengen de democratische medezeggenschap in onderwijsinstellingen in gevaar.



Europese steunprogramma’s moeten Erasmusprogramma’s voor allen toegankelijk
houden, zonder studieleningen te promoten.



We vinden onderwijs een publiek goed dat moet gefinancierd worden via
solidariteitsmechanismen. We verwerpen de inclusie van zogenaamde onderwijsdiensten
in de Dienstenrichtlijn. Die heeft de privatiseringsdruk op de onderwijsdiensten vergroot.
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VISIE
Openbare diensten spelen een beslissende rol in het dagelijks leven van mensen. Alleen de rijken
kunnen zich een ‘slanke staat’ en slecht ontwikkelde openbare diensten veroorloven. Of het nu
gaat om de spoorwegen, de post, energie of gezondheidszorg, de Europese Unie duwt
systematisch richting liberalisering en privatisering. Een openbaar monopolie wordt vervangen
door private monopolies met als enig doel de winst. De gevolgen zijn rampzalig. Prijzen gaan
omhoog, de dienstverlening omlaag. Dat is een constante, van het Britse spoorwegnet tot de
Spaanse en Duitse energiearmoede. Dat kan niet. Wij willen volksgezondheid, mobiliteit en
energievoorziening in gemeenschapshanden. We versterken openbare diensten in plaats van ze te
ontmantelen en laten opnieuw staatshulp toe door te breken met artikelen 101 tot 107 van het
Europees Verdrag.

EEN. MEER MOBILITEIT, MINDER VERVUILEND VERKEER
Verkeersvervuiling maakt ziek. Meer autoverkeer betekent meer vervuiling met CO 2, stikstofoxiden
en fijnstof. Alternatieven zoals bussen, treinen en de uitbreiding van spoorwegen en fietspaden
krijgen amper geld. De Unie legde nauwelijks strengere grenswaarden op voor de uitstoot van
uitlaatgassen — ook al sterven er in Europa jaarlijks bijna een half miljoen mensen aan de gevolgen
van uitlaatgassen. Het dieselschandaal, de uitstootfraude door de auto-industrie, bewees het nog
maar eens. De Europese Commissie en nationale regeringen knijpen allerlei oogjes dicht.
We willen een bocht in het Europese verkeersbeleid. Wij pleiten voor duurzame vervoersmodellen
waarbij het autoverkeer de steden niet langer verstopt en iedereen comfortabel aankomt waar hij
wil. Meer mobiliteit met minder verkeer en een betere levenskwaliteit. We willen openbaar vervoer
van goede kwaliteit en gratis in steden en gemeenten. We bevorderen lokaal openbaar vervoer,
breiden het spoorwegnet in heel Europa uit, maken fietsen aantrekkelijker en schaffen de EU-steun
voor nieuwe wegen en luchthavens af, met uitzondering voor afgelegen regio’s. De uitbreiding van
het plaatselijk openbaar vervoer moet de mobiliteit voor iedereen verbeteren. Veel mensen in
Europa kunnen zich vandaag geen treintickets veroorloven. In België verlagen we de prijzen voor
treintickets naar maximum 0,10 euro per km, met een minimum van 1,5 euro en een maximum van
7,5 euro. Ook in Europa moeten we naar een vaste prijs per kilometer, met een maximumprijs en
met goedkope hogesnelheidsverbindingen. We bouwen het internationaal treinverkeer uit, ook
met nachttreinen.
Wij steunen de Europese spoorwegvakbonden in hun inspanningen tegen de verdere liberalisering
in de spoorwegsector en de ontmanteling van bestaande spoorwegondernemingen, waarvan de
meeste nog steeds in overheidshanden zijn. Na vier liberaliseringspakketten is het tijd voor een
Vijfde Spoorwegpakket dat de liberalisering terugdraait en weer investeringen aanmoedigt in
vervoer per spoor, zowel voor goederen als voor personen. We verplaatsen het vrachtvervoer naar
de minst vervuilende transportwijzen, met name voor lange afstanden verplichten we
vrachtvervoer via het spoor. We veralgemenen ontsluitingen van havens met de trein naar Duits
model en ontwikkelen de Rollende Landstrasse, waarbij vrachtwagens rechtstreeks op de trein
gezet worden.
Terwijl openbare luchtvaartmaatschappijen geprivatiseerd werden, promoot de Europese Unie
low-cost luchtvaartmaatschappijen. Low-cost betekent: slechte werkomstandigheden voor
werknemers, slechte veiligheidsnormen, hoge milieuvervuiling. We steunen de werknemers van
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Ryanair, die zich inzetten voor hun arbeidsrechten en een betere verloning in heel Europa. Wij
eisen bindende sociale normen voor alle werknemers in het Europese luchtvervoer.

TWEE. RECHT OP WATER, VOOR IEDEREEN
Onze doelstellingen zijn die van het Europees burgerinitiatief voorgesteld door 1.659.543
Europeanen in 2012, dat de Europese Commissie in 2014 naast zich neerlegde. We weigeren de
privatisering van waterbronnen, distributie en afvalwaterzuivering. Water en sanitaire voorzieningen
zijn een mensenrecht. Water is een publiek goed, geen handelswaar. Slovenië nam in 2016 dat
recht op niet-geprivatiseerd drinkwater op in zijn grondwet.
Het lijkt vanzelfsprekend: beschikken over drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen. Toch
is dat niet zo. De privatisering van de waterdiensten is geen duister waanbeeld. In elk
memorandum van de trojka is het bevel tot privatisering van de openbare nutsbedrijven
opgenomen. Dit was zo voor Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje en Cyprus. Telkens stond de
watervoorziening bovenaan het lijstje. In de kaderrichtlijn Water heeft de Europese Unie de
privatisering al ingecalculeerd. Ze deed dat door in de richtlijn van de lidstaten te eisen dat de prijs
voor de waterverbruiker overeenstemt met “de werkelijke kosten” van de waterproductie en zuivering. Alle privatiseringen beginnen zo: met de theorie dat men “de werkelijke kosten” moet
doorrekenen aan de gebruikers. Die gebruikers heten voortaan dan ook “klanten”.
Begin deze eeuw was de watervoorziening zowat het eerste slachtoffer van de nieuwe, door de
Europese Commissie op gang gebrachte privatiseringsgolf. De Commissie legde vooral de nadruk
op transparantie inzake kosten en prijs. Technisch gezien zijn productie en distributie
onafscheidbaar, en vanwege de bijzondere aard van de koopwaar mag een overheid nog altijd zelf
bepaalde diensten uitbaten. Beslist de overheid evenwel om de concessie voor watervoorziening
op de markt te gooien, dan gelden ook voor haar de Europese regels van gelijke concurrentie,
zoals voor een openbare aanbesteding. En zo ontstaat in de Europese Unie een lappendeken van
openbare en private bedrijven voor watervoorziening en -sanering, heel vaak in de vorm van een
privaat-publiek partnerschap.
Maar er is ook verzet. Steeds meer overheden nemen het geprivatiseerde water opnieuw onder
overheidscontrole. Zo besliste de stad Parijs haar burgers opnieuw zelf van water te voorzien, na
een kwarteeuw privébeheer door Suez en Veolia. De waterprijs ging meteen weer naar beneden.
Ook Grenoble, Cherbourg en andere Franse steden kiezen ervoor weer zelf in te staan voor de
watervoorziening. In Spanje is een gelijkaardige beweging aan de gang. Overal waar de bevolking
inspraak heeft via een referendum, komt dezelfde uitslag uit de bus: wij willen dat water publiek
bezit blijft.

DRIE. SOLIDARITEIT IS GOED VOOR DE GEZONDHEID, DE MARKT UIT DE
ZORG
Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht, zoals het recht op onderwijs en huisvesting.
Het is een essentiële voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. We constateren echter veel
ongelijkheden in de verdeling van de gezondheid(szorg). De ongelijkheden inherent aan
gezondheid maken dat de logica van de markt steeds botst met dit basisrecht. De
minderbedeelden hebben het meest behoefte aan gezondheidszorg. Wanneer gezondheidszorg
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en verzekeringen door winstbejag worden gestuurd, vallen zij als eersten uit de boot.
De zorg en gezondheid bevinden zich in heel Europa in een crisis. Het is in de gezondheidszorg
zoals bij het openbaar vervoer: door onderfinanciering gaat de kwaliteit achteruit en dan … komen
de liberalen roepen dat alles beter zou zijn met privébeheer. Die vicieuze cirkel van besparingen en
commercialisering legt de Europese Unie op aan de lidstaten. Ziekenhuizen en zorg worden steeds
meer georganiseerd op basis van winst en concurrentie. De prijs wordt betaald door patiënten en
verplegend personeel. De gevolgen zijn stress die ziekte en burn-out voor de werknemers
veroorzaakt, hiaten in de zorg en hygiëne, duizenden vermijdbare sterfgevallen onder patiënten.
Miljoenen mensen in Europa hebben geen ziekteverzekering of toegang tot gezondheidszorg. De
levensverwachting van armere mensen neemt af. Hele ziekenhuizen worden gesloten wegens niet
‘rendabel’. De trojka heeft in Griekenland de zorgsector in een ellendesector herschapen.
Het Europees Hof van Justitie klasseert systematisch bijkomende sectoren als “van algemeen
economisch belang”. Medische dienstverlening, spoeddiensten en ziekenvervoer of
arbeidsbemiddeling door een openbaar arbeidsbureau: allemaal nieuwe diensten van algemeen
economisch belang. De intentie is vermarkting en de zorg onderwerpen aan de concurrentieregels.
We breken met de markt- en besparingslogica en investeren in functie van de behoeften. Door de
zorg voldoende te financieren roepen we de commercialisering een halt toe. Is het niet
vanzelfsprekend dat we als samenleving ervoor kiezen het noodzakelijke deel van onze
economische groei te besteden aan betere zorg? We verlagen drastisch de prijs van
geneesmiddelen door de invoering van het kiwimodel, een systeem van openbare aanbesteding
uit Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt nu Europees al voor het griepvaccin. Medicatie wordt goedkoper
voor de patiënt en de sociale zekerheid bespaart honderden miljoenen.
De Richtlijn uit 2011 inzake patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg zou
verzekeringsmaatschappijen toelaten patiënten aan te zetten in het buitenland goedkopere zorg te
zoeken. Bepaalde lidstaten zouden, om meer begoede patiënten uit het buitenland aan te trekken,
gespecialiseerde diensten voor lucratief medisch toerisme kunnen promoten, ten koste van
kwalitatieve en geïntegreerde gezondheidszorg voor allen. Het risico bestaat ook dat lidstaten
mobiliteit gebruiken als excuus voor een gebrek aan investeringen in hun gezondheidssysteem. De
Commissie liet in haar meest recente rapport over de richtlijn na deze risico’s grondig en
onafhankelijk te evalueren. Dat moet snel gebeuren.

VIER. ONDERWIJS, BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST
Goed onderwijs is een mensenrecht – voor alle mensen, ongeacht hun individuele
omstandigheden en hun sociale of culturele achtergrond. Wij zijn tegen het reduceren van het
onderwijs tot de bruikbaarheid ervan voor economische en dus privéwinst. De afgelopen jaren
heeft de Europese Unie de “inzetbaarheid” van afgestudeerden centraal gesteld in haar
onderwijsbeleid. “Levenslang leren” wordt vooral gekoppeld aan de oproep aan werknemers om
zich zo flexibel mogelijk aan te passen aan de veranderende Europese arbeidsmarkt. Dat moet
stoppen. De vroegtijdige toewijzing van onderwijskansen moet worden overwonnen. Er moeten
voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn — dit geldt ook voor alle mensen met een
handicap. In die zin moet inclusief onderwijs in alle lidstaten worden doorgevoerd.
Het Bologna-proces dat één grote Europese onderwijsmarkt creëert moet fundamenteel
omgegooid. In plaats van concurrentie tussen onderwijsinstellingen en privaat-publieke
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partnerschappen moet solidaire samenwerking en kwalitatief en toegankelijk hoger onderwijs
centraal staan.
De Europese Unie mag niet langer inschrijvingsgeld promoten, maar moet zich inzetten voor het
recht op onderwijs. We willen op termijn evolueren naar een kosteloos hoger onderwijs in heel
Europa zoals in Duitsland en in Scandinavische landen. Want als onderwijs een recht is, horen er
geen financiële drempels te zijn. Alle lidstaten moeten zich ertoe verbinden onderwijs werkelijk
gratis te maken. Dit betekent ook het einde van het collegegeld voor studenten uit niet-EU-landen.
De privatisering van onderwijsinstellingen moet worden stopgezet. Universiteiten in heel Europa
moeten worden ontworpen en begrepen als open, sociale en democratische instellingen waar
onderwijs en onderzoek zich vrijelijk en onafhankelijk van markt en winst kunnen ontwikkelen. Dit
betekent dat we overstappen van repressieve studiereglementering naar meer flexibele,
interdisciplinaire en kritische studie.
Het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 geeft meer aandacht aan Erasmus+ en aan het
werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren en de steun aan KMO’s in het kader van het COSMEprogramma. Maar deze plannen veranderen niets aan de fundamentele fouten in de EU-aanpak
van het onderwijsbeleid. Om ervoor te zorgen dat niet alleen jongeren met een financieel sterke
achtergrond zich tijdens hun opleiding een verblijf in het buitenland kunnen veroorloven, breiden
we de steunprogramma’s van de Europese Unie uit en maken we ze aantrekkelijker, vooral voor de
financieel zwakkeren. Dat is een breuk met het aanvaarden van studentenleningen in Erasmus+.
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7. EERLIJKE BELASTINGEN: GRENZEN DICHT VOOR
FISCALE FRAUDE EN SPECULATIE VAN DE GROTE
FORTUINEN
STANDPUNT
Europa wemelt van de belastingparadijzen voor de allerrijksten. Het is tijd een beetje van de
rijkdom terug te halen die van ons is afgenomen. Met een faire fiscaliteit die de sterkste schouders
de zwaarste lasten laat dragen. Die multinationals eindelijk hun belastingen doet betalen. Met een
echte controle op de almacht van de banken. Met een strijd tegen de grote fiscale fraude die
grenzen straffeloos overschrijdt. De snelweg naar belastingparadijzen binnen en buiten Europa
sluiten we.

WAT WIJ WILLEN
EEN. EEN RECHTVAARDIGE FISCALITEIT


We geven rechtvaardige fiscaliteit voorrang op het vrije verkeer van kapitaal. Wij voeren de
Tobintaks (financiële transactietaks) zo snel mogelijk in.



Multinationals betalen vandaag nauwelijks belastingen. We streven naar een effectief
minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 25% in alle lidstaten.



We doen digitale reuzen als Apple of Google dezelfde belastingen betalen als andere
bedrijven. Alle multinationals moeten hun activiteiten per lidstaat volledig publiek maken
en belastingen betalen waar ze winst maken.



We promoten doorheen Europa een miljonairstaks. Het kan niet dat de allerrijksten steeds
minder bijdragen.

TWEE. STRIJD TEGEN BELASTINGONTDUIKING EN FRAUDE


We maken een einde aan belastingparadijzen binnen de Europese Unie. Wetten die
ontduiking vergemakkelijken worden geannuleerd. EU-lidstaten worden net als nietlidstaten geëvalueerd door de Financial Action Task Force.



We stellen een zwarte lijst op van alle belastingparadijzen buiten de Europese Unie. De
enige toegelaten transacties met deze landen zijn transacties waarvan vooraf is
aangetoond dat ze beantwoorden aan een reële economische activiteit.



Aan banken verbieden we hoe dan ook actief te zijn in belastingparadijzen. Van onwillige
instellingen trekken we de banklicentie in.



We verplichten de Europese Commissie om al wie belang heeft bij belastingontwijking uit
te sluiten van experten- en adviescommissies terzake.
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We herzien de Europese Richtlijn rond Bedrijfsgeheimen en beschermen klokkenluiders
die wanpraktijken aan het licht brengen.

DRIE. BANKEN WEER ONDER CONTROLE BRENGEN


We willen het spaargeld van de mensen garanderen en de snelle invoering van een
Europees Depositogarantiestelsel. We scheiden zakenbanken van detailbanken.
Detailbanken mogen niet langer in speculatieve fondsen investeren.



We verbieden hedgefondsen, derivaten en gestructureerde financiële producten, evenals
kortetermijnspeculatie en short selling.



We weigeren de Unie van Kapitaalmarkten die toxische financiële producten via
securitisatie legaliseert.



Excessieve bankenwinsten die de 5% van het rendement op eigen vermogen overstijgen,
belasten we.



We gaan voor volledige transparantie inzake activiteiten van financiële instellingen en
verbonden ondernemingen. Daarom heffen we het bankgeheim op, ook voor organismen
als Swift, Clearstream en Euroclear.

VISIE
EEN. EEN RECHTVAARDIGE FISCALITEIT
Torenhoge winsten, nauwelijks belastingen. Het is niet enkel een Belgisch probleem. Vandaag
vloeien in Europa miljarden weg in zwarte gaten. Belastingontwijking kost de Unie jaarlijks tot
1.000 miljard euro, berekende de Europese Commissie zelf. De bedrijven die de grootste winsten
maken in de Europese Unie betalen de minste belasting. In verhouding tot hun winst betalen
internetreuzen als Apple, Google, Amazon en co nog minder belasting dan andere bedrijven – en
ook minder dan gewone werknemers of de bakkerij naast de deur. De particuliere rijkdom in
Europa explodeert. De rijken worden overal in de Europese Unie rijker, de armoede verspreidt zich.
Dat is geen toeval.
Wij willen rechtvaardige fiscaliteit voorrang geven op het vrij verkeer van kapitaal. Het is
ondertussen vijf na twaalf voor de invoering van een effectieve Tobintaks, een belasting op
financiële transacties. Tien lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, buigen zich al jaren
over het invoeren van deze Tobintaks in het kader van de ‘nauwere samenwerking’. Wij willen juist
dat België het voortouw neemt om speculatie tegen te gaan.
We hebben ook gemeenschappelijke minimumnormen nodig voor de belasting van grote activa
en topinkomens. Daarom pleiten we voor een minimum effectief belastingtarief van 25% voor
bedrijven, met een brede en uniforme belastinggrondslag in de hele Europese Unie. Zonder een
effectief minimumniveau voor de vennootschapsbelasting zullen nieuwe instrumenten als de
‘gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting’
(CCCTB) de neerwaartse spiraal van die belasting waarschijnlijk alleen maar versterken. Lidstaten
zullen dan immers gewoon wedijveren om multinationals de allerlaagste belastingvoet te bieden.
Digitale bedrijven in de Europese Unie betalen gemiddeld slechts 9% belasting op hun winst. Als
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gevolg hiervan verliezen de EU-lidstaten miljarden euro’s aan belastinginkomsten. Google
betaalde in 2015-2016 op een miljard euro winst slechts 3,6% belastingen. De belastingtrucs van
Apple hebben de EU-lidstaten alleen al in de afgelopen drie jaar 21 miljard euro gekost. Dit komt
overeen met een effectief belastingtarief van slechts 0,7%. Het Europese systeem van
vennootschapsbelasting ondersteunt en stimuleert dit. Ondanks het in 2014 door de Europese
Commissie gestarte onderzoek naar de regels voor staatssteun, gaat Apple door met de
belastingdiefstal. De afschrijvingsregels voor immateriële activa en belastingkredieten voor
onderzoeksuitgaven moeten in heel Europa worden geharmoniseerd in die zin dat digitale
bedrijven hetzelfde bedrag aan belasting betalen als andere bedrijven. De winst moet worden
belast in de landen waar de gebruikers van digitale diensten deze gebruiken. Een digitaal
belastingtarief moet gebaseerd zijn op het verschil tussen de gemiddelde belasting van bedrijven
en die van internetgroepen.
We promoten een miljonairstaks doorheen Europa. Het is onrechtvaardig dat het aandeel van de
vermogensbelastingen sinds 2002 een dalende trend vertoont. De bijdrage van
vermogensbelastingen aan de totale belastinginkomsten bedraagt in de Europese Unie slechts
4,3%. Alle multinationals moeten hun activiteiten per lidstaat volledig publiek maken en belastingen
betalen waar ze winst maken. Daartoe voeren we nu ook eindelijk een uitgebreide belasting op
financiële transacties van 0,1% in, die schadelijke speculatie zal beteugelen zonder dat dit ten koste
gaat van reële economische investeringen. We hebben een hoog belastingtarief nodig voor het
grootbedrijf in de Europese Unie.

TWEE. STRIJD TEGEN BELASTINGONTDUIKING EN FRAUDE
Postbusbedrijven, lege vennootschappen en vergelijkbare preferentiële instrumenten zijn slechts
enkele elementen die de neerwaartse druk op vennootschapsbelastingtarieven vergroten. Het vrije
verkeer van kapitaal, verankerd in de EU-verdragen, krijgt in belangrijke richtlijnen de voorrang,
zonder dat zelfs maar wordt voorzien in de noodzakelijke beleidsinstrumenten om coördinatie,
samenwerking en transparantie op het gebied van de vennootschapsbelasting te waarborgen.
Arresten van het Europese Hof van Justitie beperken de mogelijkheid voor lidstaten om krachtige
beschermingsmaatregelen tegen agressieve belastingplanning vast te leggen inzake bijvoorbeeld
gecontroleerde buitenlandse vennootschappen of exitheffingen, omdat de fundamentele vrijheden
van de interne markt belangrijker zijn.
LuxLeaks, PanamaPapers, … de schandalen houden niet op. Het meest recente schandaal, de
CumEx-Files, toonde hoe banken, hedgefunds, aandelenhandelaars en topadvocaten via fraude
met dividendbelastingen doelbewust miljarden euro zouden onttrokken hebben aan verschillende
landen, waaronder België. Soms werd nooit betaalde roerende voorheffing tot twee keer toe
‘gerecupereerd’. Banken en belastingadviesbureaus die hierbij betrokken zijn, moet hun
vergunning worden ingetrokken. Dat betekent ook scherpere controles. Het schandaal werd
uitgebracht door een netwerk van klokkenluiders en onderzoeksjournalisten omdat de nationale
belastingsdiensten te zwak stonden.
Belastingsontwijking en -fraude worden best Europees aangepakt. We willen een einde aan
belastingparadijzen binnen en buiten de Europese Unie. Wij verbieden transacties met
belastingparadijzen en strijden voor een echte Europese zwarte lijst van belastingparadijzen,
inclusief EU-lidstaten.
Het hoge niveau van de inkomende en uitgaande directe buitenlandse investeringen als
PVDA EUROPEES PROGRAMMA 2019 • 53

percentage van het bbp in zeven lidstaten (België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en
Nederland) kan slechts gedeeltelijk worden verklaard door de reële economische activiteiten in
deze lidstaten. Het is een duidelijke indicator van de mogelijkheden tot belastingontwijking die
deze lidstaten bieden. Zolang er binnen de Europese Unie belastingparadijzen zijn, moet het
mogelijk zijn het vrij verkeer van kapitaal in vraag te stellen. Artikelen 64 en 65 van het Verdrag
staan reeds uitzonderlijke maatregelen toe als er inbreuken op de belastingwetgeving zijn
vastgesteld, of als ze gerechtvaardigd zijn voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De
afbraak van openbare diensten en pensioenen door het stelen van belastinggeld moet ook een
van de redenen zijn om tegen het vrij verkeer van kapitaal te kunnen ingaan.
De enige transacties die zijn toegestaan met belastingparadijzen zijn transacties waarvan is
aangetoond dat ze gerechtvaardigd zijn door reële economische activiteiten. Dit impliceert de
opheffing van de fiscale en economische verdragen, zoals dubbele belastingsverdragen, die België
met belastingparadijzen heeft gesloten, met uitzondering van de uitwisseling van fiscale informatie.
Wij verbieden banken om actief te zijn in belastingparadijzen en trekken bankvergunningen in van
hardleerse instellingen. Om belastingstrucs van ondernemingen – zoals het verschuiven van
winsten en verliezen binnen de groep – te voorkomen, zal het nodig zijn om belastingen
rechtstreeks ‘aan de bron’ te heffen. Banken die actief zijn in belastingparadijzen verliezen hun
vergunning. Medeplichtigheid aan belastingontduiking en fraude is strafbaar en moet effectief
worden bestraft.
Voor meer transparantie willen wij dat bedrijven op EU-niveau openbaar en per land rapporteren
over hun kerncijfers zoals winst, betaalde belastingen, verkoop en werknemers. Met een volledige
publicatieplicht in openbare registers voor alle daadwerkelijke eigenaars van brievenbusbedrijven,
stichtingen, trusts en onroerend goed. Wij willen mensen en structuren beschermen die kritische
publiciteit mogelijk maken: de zogenaamde klokkenluiders, zoals Antoine Delcour die het
LuxLeaks schandaal aan de oppervlakte bracht. Daarom herzien we de Bedrijfsgeheimenrichtlijn
die bedrijven helpt hun ‘bedrijfsgeheimen’ te beschermen. De richtlijn laat toe zowat alles wat zich
in het bedrijfsleven afspeelt, te onttrekken aan democratisch onderzoek van journalisten, ngo’s,
whistle-blowers en zelfs eigen werknemers. De richtlijn kan zelfs ingeroepen worden door
bedrijven en consultants om hun fiscale constructies geheim te houden. De wet schrijft zware
straffen en immense geldboetes voor en kan dus in theorie gebruikt worden om de journalisten die
de Panama Papers hebben bekend gemaakt, te vervolgen.
Pyromanen mogen geen wetten inzake brandveiligheid maken. Daarom verplichten we de
Europese Commissie om een firewall op te zetten zodat degenen die belang hebben bij het
bevorderen van belastingontwijking en belastingontduiking, beleidsmakers niet kunnen adviseren
over maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking. Deze firewall
omvat beperkingen voor de deelname aan expertencomités, belastingstudies of
effectenbeoordelingen, beperkingen op het lobbyen voor belastingontwijking en
belastingontduiking, en volledige transparantie van lobby’s.

DRIE. BANKEN WEER ONDER CONTROLE BRENGEN
De bankenredding was een drama voor vele landen. Veel van de schulden van de banken zijn
overgeheveld naar de overheidsbegrotingen. De schuld voor de snel gegroeide staatsschuld ligt
dus niet bij te kwistige burgers, maar bij het nationaliseren van de schulden van private banken. De
daders van de crisis bleven grotendeels ongedeerd. De grote reuzenbanken, zogenaamde
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universele banken, met hun risicovolle activiteiten, kunnen er nog steeds op vertrouwen dat zij op
kosten van de belastingbetaler gered worden. Ze zijn nog steeds “too big to fail.” Dat betekent dat
ze te groot en te nauw verbonden zijn met andere sectoren om failliet te gaan zoals een ander
bedrijf dat niet goed functioneert. Als je “too big to fail” bent, dan ben je ook “too big to exist”, te
groot om te bestaan. We weigeren de toenemende dictatuur van financiële markten en banken. Ze
moeten van hun almacht worden ontdaan.
We willen een heel andere logica om de macht van de financiële markten aan banden te leggen.
Centrale activiteiten worden de afhandeling van betalingstransacties, eenvoudige en veilige
spaarinstrumenten en de financiering van openbare en particuliere investeringen. Wij verbieden
hedgefondsen, derivaten en gestructureerde financiële producten, evenals kortetermijnspeculatie
en short selling.
We schaffen het bankgeheim af. De banken zijn dan verplicht aan de fiscus het saldo mee te delen
en een jaarlijkse synthese van de transacties op alle bankrekeningen, individuele rekeningen,
rekeningen van dochtermaatschappijen in het buitenland enzovoort. Banken zijn dan ook verplicht
te antwoorden op vragen van de fiscus. Nu kunnen ze nog hun toevlucht nemen tot procedures
om dat te blokkeren. We willen dat controleurs op elk ogenblik in de banken zelf elke transactie
kunnen controleren. Op Europees vlak heffen we het bankgeheim op van Swift, Clearstream en
Euroclear, organisaties die internationale financiële transacties uitvoeren of faciliteren.
Voor ons hebben privé-banken alleen maar een brugfunctie tussen economische actoren. Ze
mogen van die functie niet profiteren om parasitaire superwinsten te maken. De staat heeft hen in
2008 ternauwernood kunnen redden en nu vergaren ze weer superwinsten. Wij willen een extrataks op dat gedeelte ervan dat hoger is dan het 5%-rendement op de eigen middelen.
De Europese Unie gaat in een totaal andere richting. De voorbije jaren lanceerde de Europese
Commissie twee grote initiatieven: de Bankenunie en de Unie van Kapitaalmarkten. De eerste moet
de opkomst van grote Europese banken vergemakkelijken, de tweede moet de financiële markten
en het kapitaalverkeer nog versterken. De Bankenunie zet aan tot diverse fusies en overnames in
de banksector van verschillende lidstaten. In die zin is de Bankenunie een politiek instrument om
op Europees vlak een grotere centralisatie en concentratie van kapitaal te creëren. De oprichting
en versterking van een pan-Europees bankenoligopolie is een van de belangrijkste gevolgen van
de Bankenunie. De Commissie komt actief tussen om de oprichting van openbare banken in
lidstaten te bemoeilijken. Het bevorderen van een grotere concentratie in de sector in de richting
van steeds grotere en machtigere Europese reuzenbanken is niet in ons belang. We willen
openbare banken stimuleren en scheiden zakenbanken van detailbanken. Detailbanken mogen
niet langer in speculatieve fondsen investeren.
De Unie van Kapitaalmarkten werd door de Commissie voorgesteld als een initiatief om de
financieringsproblemen aan te pakken waarmee kleine en middelgrote ondernemingen tegenover
bankinstellingen worden geconfronteerd. Het werkelijke doel is echter de revitalisering van de
kapitaalmarkten. De financiële crisis had de winstgevendheid van deze markten en het vertrouwen
erin immers aanzienlijk aangetast. De totstandbrenging van een interne markt voor financiële
diensten zal als belangrijkste gevolg de intensivering van het kapitaalverkeer hebben. Toxische
financiële producten die tot voor kort nog in de schaduw van het officiële bankensysteem groeiden
worden gelegaliseerd. Dit kan bestaande problemen in de financiële sector vergroten, maar zal
zoals in andere sectoren vooral het einde betekenen van kleinere spelers. De steeds grotere
concentratie van kapitaal en rijkdom in enkele grote financiële groepen op EU-niveau zal hen nog
meer macht geven. We willen daarom een onmiddellijke stopzetting van het proces.
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8. LANDBOUW EN BIODIVERSITEIT
STANDPUNT
De landbouw van morgen voorziet in goede banen, gezonde voeding en zet ons op weg naar een
klimaatneutraal Europa. Maar de agrobusiness staat in de weg van zo’n duurzame landbouw voor
mens en milieu. We trekken daarom de kaart van de lokale boeren, van de biologische landbouw
en de agro-ecologie. We zorgen dat de opbrengst van het grondgebruik op rechtvaardige wijze
toekomt aan wie hem bewerkt en maken van de landbouw een beroep met toekomst. Wij
weigeren een afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar heroriënteren het.
Biodiversiteit wordt een Europese prioriteit.

WAT WIJ WILLEN
EEN. EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID DIE NAAM
WAARDIG


In alle internationale verdragen en regelgeving laten we de landbouw- en
voedingsuitzondering inschrijven. Wij laten dezelfde milieu-, sanitaire, sociale en
dierenwelzijnsnormen gelden als hier.



We behouden het budget van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Fragmentatie ervan naar de afzonderlijke landen leidt tot nog meer concurrentie tussen de
producenten.



Dit nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid gaat uit van de echte landbouwactiviteit
zelf, de tewerkstelling, de geleverde diensten, de omschakeling naar agro-ecologie en
biolandbouw. Ze steunt in het bijzonder de kleine ondernemingen



We heroriënteren het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar een model van duurzame,
gezonde en sociaal rechtvaardige landbouw en voedselvoorziening, zonder negatieve
weerslag op de mensenrechten.



We willen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en chemische
onkruidverdelgers drastisch verminderen. Het gebruik van glyfosaat bouwen we vlug af.



We wijzen patenten af op al wat leeft. We houden het onderzoek naar ggo’s publiek en
onafhankelijk. We verlengen het moratorium op het telen van ggo’s.

TWEE. EEN GOED INKOMEN IN DE LANDBOUW


We reguleren de gemeenschappelijke markt van de belangrijkste landbouwproducten op
basis van de interne vraag. We houden rekening met de specificiteit van elk land en elke
regio.



Zo waarborgen we een rechtvaardig inkomen voor de producenten. We zetten daarbij
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instrumenten in zoals garantiefondsen en openbare opslag.


We willen goede jobs in de landbouw, met een degelijk minimumloon in heel Europa.
Banen die onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen moeten ook normaal zijn voor
gezins- en seizoenarbeiders.



We ondersteunen boeren financieel, materieel en technisch bij de omschakeling naar
meer doorgedreven vormen van agro-ecologie: biologische landbouw, permacultuur,
agro-bosbouw, …

DRIE. SOLIDAIR SAMENWERKEN TEGEN SPECULATIE


Wij verbieden speculatie op landbouw- en voedingsproducten en zorgen voor strenge
bestraffing.



Wij zullen onze uitwisselingen met andere continenten baseren op een nieuw
samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op complementariteit en wederzijds voordeel.



De exportsubsidies buiten de Europese Unie zullen worden afgeschaft om een einde te
maken aan de verstoringen op de markten van de ontwikkelingslanden. De aldus
vrijgekomen middelen kunnen worden gebruikt om de binnenlandse consumptie in
Europa te ondersteunen.



Wij verwerpen vrijhandelsovereenkomsten en roepen op tot het stopzetten van
verdragsonderhandelingen zoals die tussen de Europese Unie en Mercosur. De handel in
landbouwproducten moet worden gecoördineerd door het Landbouwagentschap van de
Verenigde Naties (FAO) in plaats van door de Wereldhandelsorganisatie (WTO).



We zullen agrobrandstoffen uit voedselgewassen verbieden en alle publieke steun voor
agrobrandstoffen stopzetten.

VIER. BESCHERM DIEREN EN NATUUR


We promoten Europees de ‘groene gouden regel’: we nemen niet meer van het
ecosysteem dan wat het kan dragen.



We geven meer ambitie en middelen aan de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie,
met name aan de financiering van het NATURA-2000 programma. We verhogen het
budget van het LIFE-programma tot één procent van de EU-begroting.



We willen een duurzaam bosbeheer in de Europese Unie. De illegale houthandel moet
krachtiger worden bestreden. In Europese landen met zwakke en arme bossen moet de
herbebossing worden opgevoerd.



We garanderen voldoende ruimte voor landbouwdieren en toegang tot zonlicht,
buitenlucht en de mogelijkheid tot soorteigen gedrag. We zetten ons in voor strikt
bindende voorschriften inzake dierenwelzijn, op Europees niveau.



We investeren in schone zeeën door afvalverwijdering en de beperking van landbouw- en
industrieel afval. Overtredingen worden effectiever bestraft.
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VISIE
Vandaag produceert onze planeet voldoende voedsel voor de 7,5 miljard mensen. Toch lijden de
laatste jaren weer meer mensen honger: 821 miljoen. Ook in Europa is de toestand zorgwekkend:
steeds meer mensen doen een beroep op voedselhulp. Allerlei schandalen brachten aan het licht
dat de kapitalistische agro-industrie de bevolking geen gezond, betaalbaar en milieuvriendelijk
voedsel kan verzekeren.
Iedereen voldoende kwaliteitsvoedsel garanderen: dát moet het vertrekpunt zijn van een
landbouwbeleid. Als het winstoogmerk van de zakenwereld of de voedingsindustrie het
vertrekpunt is, zit het fout. Zo kanten we ons tegen niet-duurzame biobrandstoffen die gewonnen
worden uit landbouwgewassen. Zij lossen de mobiliteits- en klimaatproblemen op geen enkel vlak
op en leggen beslag op landbouwgrond.
Wij geloven in een agro-ecologische omslag gecoördineerd op Europees vlak. Een op een nieuwe
leest geschoeid gemeenschappelijk landbouwbeleid vaart tegen de stroom in van de
vrijhandelsverdragen. Die vormen een bedreiging voor de kleinschalige landbouw en maken de
weg vrij voor de invoer van landbouwproducten van een agro-industrie die zich niet houdt aan de
ecologische, sanitaire en sociale normen die we willen hanteren.
De Europese Unie heeft sinds 1992 de melk- en suikerquota geleidelijk afgebouwd en ze
uiteindelijk helemaal losgelaten. Ze heeft vervolgens de sector totaal opengesmeten voor de
wereldmarkt. Zo komt het dat de prijzen van de landbouwproducten in Europa nu mee op en neer
gaan met die van de wereldmarkt. Met die prijzen is het uitgesloten het werk van de producenten
nog correct te vergoeden.
Daarmee is het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid nu uitgetekend op maat van de
kapitalistische agro-industrie. Het is gericht op intensieve landbouw en intensief kunstmestgebruik.
Het is schadelijk voor ons leefmilieu. We moeten het totaal keren.
We behouden het budget, want we geloven in een Europees gecoördineerd landbouwbeleid,
maar we heroriënteren het naar een ecologisch en sociaal model. We verwerpen de trend om het
weer in handen te geven van de aparte Europese landen. Dat leidt naar nog meer concurrentie en
meer ongelijkheid tussen de boeren in de verschillende landen.

EEN. EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID DIE NAAM
WAARDIG
Intussen spelen de Europese subsidieregelingen in de kaart van de grootste landbouwbedrijven.
20% van de producenten trekt 80% van de hulp naar zich toe. Zelfs vennootschappen die alleen
maar landeigenaar zijn en niets produceren, kunnen subsidies trekken. Wij willen dat het
gemeenschappelijk landbouwbeleid de kleine ondernemingen meer ondersteunt, bijvoorbeeld
door de hulp te plafonneren of door ze degressief te maken naargelang de oppervlakte.
Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zal niet alleen rekening houden met de werkelijke
landbouwactiviteit, de werkgelegenheid en de dienstverlening aan de samenleving. Het moet ook
zorgen voor de overgang naar agro-ecologische en biologische praktijken, de aanzienlijke
vermindering van de vleesconsumptie ten gunste van plantaardige eiwitten, biologische landbouw
en korte ketens.
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De landbouw moet omschakelen naar agro-ecologie en naar biologische productiemethodes. Dat
is om tal van redenen nodig: de klimaatverandering, de bodembescherming, de vervuiling van het
oppervlakte- en grondwater door nitraten, pesticiden en hun residu’s …. We willen een moderne
landbouw zonder negatieve impact op het leefmilieu, de natuur of de gezondheid van de
consument. Agro-ecologie kan zelfs een positieve milieubijdrage leveren omdat ze in staat is grote
hoeveelheden koolstof in de grond op te slaan en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Daarvoor zijn de principes van de biolandbouw nodig: we bouwen het gebruik van kunstmest en
milieuschadelijke stoffen drastisch af, we maken optimaal gebruik van de watervoorraden, we
bevorderen de biologische activiteit van de bodem en we behouden de biodiversiteit. Voedsel
moet gezond, gevarieerd en vrij van giftige producten zijn. Insecten, ongewervelden, kleine en
grote zoogdieren, vogels en diverse plantensoorten zijn afhankelijk van een gestructureerd
landbouwlandschap en lage vervuiling.
Een breed scala aan basisvoedingsmiddelen moet aan lage prijzen beschikbaar zijn voor de
huishoudens, terwijl de producenten op passende wijze worden vergoed. Om ecologische
redenen, maar ook om steden dichter bij het platteland te brengen, geven wij de voorkeur aan
lokale productie (tot en met stadslandbouw), korte ketens en door de gemeenschap ondersteunde
landbouw. Het onbeperkte recht op vrije vermeerdering van zaden moet worden gegarandeerd en
bedrijven als Bayer-Monsanto moet hun almacht worden ontnomen. We hanteren het
voorzorgsprincipe vooraleer nieuwe pesticiden toe te laten, met voldoende testen en een
voldoende lange toezichtsperiode.

TWEE. EEN GOED INKOMEN IN DE LANDBOUW
Op Europees niveau bedraagt het landbouwinkomen ongeveer 40% van het gemiddelde inkomen.
Wij willen dat boeren – zowel zelfstandigen als werknemers – een waardig leven kunnen leiden en
een eerlijke vergoeding voor hun werk ontvangen.
Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid ondermijnt marktregulering, zoals blijkt uit de
afschaffing van de melk- en suikerquota. Zo wordt landbouw in de Europese Unie en via de
Europese Unie geliberaliseerd en overgeleverd aan de mondiale landbouwmarkten. Door de
liberalisering van de markt, de daling van de landbouwprijzen en het grotere beslag op die prijzen
door toeleveranciers en afnemers, zijn de boeren in een dolle wedren naar competitiviteit
terechtgekomen. In de voorbije vijftien jaar stegen de voedselprijzen voor de consument met 28%.
Maar de prijs die de boeren voor hun producten krijgen, is maar met 19% toegenomen. De
tussenpersonen, de verwerkers en distributeurs gaan met de grootste winst aan de haal. Intussen
leven veel boeren al jaren onder de armoedegrens.
Om de ecologische omschakeling te kunnen maken, moeten boeren lonende prijzen krijgen.
Daarvoor heeft de sector stevigere regels nodig, met meer middelen voor het
Prijzenobservatorium, zodat het komt tot een eerlijker verdeling van de winstmarges tussen
producenten, verwerkers (in de voedingsindustrie) en distributeurs. Voor bepaalde basisproducten,
zoals melk en vlees, leggen we minimumprijzen vast. We geven producentenorganisaties het recht
collectief te onderhandelen over contracten met de agro-industrie en de distributie (volumes en
verkoopprijs).
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DRIE. SOLIDAIR SAMENWERKEN TEGEN SPECULATIE
Een van de doelstellingen van de VN is het afschaffen van de honger. De Europese Unie moet dit
tot een prioriteit van de Europese Commissie maken. Het aantal hongerige mensen wereldwijd is
vorig jaar gestegen tot 821 miljoen. Structurele oorzaken zijn nadelige handelsbetrekkingen en
goedkope export van landbouwoverschotten, bijvoorbeeld kippenvlees uit Europa. Dit ontneemt
kleine boeren hun broodwinning. De landbouw moet lokaal voedsel veiligstellen, in plaats van
steeds meer te produceren voor de wereldmarkt in grote boerderijen. Ook in de Europese Unie zou
de landbouw op een gezonde, milieuvriendelijke en regionaal georiënteerde manier moeten
kunnen produceren in plaats van gedwongen te worden tot een wereldwijde prijzenoorlog. We
willen dat de Europese Unie zich inzet voor een hervorming van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), zodat voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit niet langer worden belemmerd door het
dogma van de vrije handel.
De Europese Unie mag de landbouw niet langer gebruiken als onderhandelingstroef in de
onderhandelingen over de liberalisering van de handel. Ons leven is niet onderhandelbaar. Wij zijn
voor voedselsoevereiniteit, zowel in het Noorden als in het Zuiden, en erkennen daarom het recht
van landen in het Zuiden om hun landbouw en, meer in het algemeen, het voedsel van hun
bevolking te beschermen. De import van grote hoeveelheden palmolie door de agrovoedingsindustrie vormt een groot milieuprobleem, omdat monoculturen van palmolie een
belangrijke oorzaak zijn van ontbossing. Op deze manier draagt deze monocultuur bij aan de
opwarming van de aarde en aan het verlies aan biodiversiteit.
Om deze redenen is ons nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid onverenigbaar met de
vrijhandelsverdragen waarover momenteel wordt onderhandeld (zoals dat met de Mercosur). Deze
verdragen vormen een bedreiging voor de landbouw in Europa en het Zuiden. Enerzijds vereisen zij
de invoer van landbouwproducten uit de industriële landbouw die niet aan dezelfde milieu-,
gezondheids- en sociale normen voldoen. Tegelijkertijd ruïneren deze vrijhandelsverdragen de
boeren in de ontwikkelingslanden. Dit werd aangetoond door de in 1994 ondertekende NAFTA,
waarbij een vrijhandelszone tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada werd ingesteld. Het
heeft de Verenigde Staten in staat gesteld enorme hoeveelheden goedkopere en kwalitatief
mindere maïs naar Mexico te exporteren. De lokale maïsindustrie is ingestort en Mexico is nu
afhankelijk van import. Een soortgelijk verdrag met Colombia zou onder andere de Colombiaanse
zuivelsector kunnen ruïneren door de overstroming van de markt met gesubsidieerde Europese
melk.

VIER. BESCHERM DIEREN EN NATUUR
We vertrekken van een Europese ‘groene regel’. We onttrekken niet meer aan het ecosysteem dan
wat het kan dragen. Ook daarvoor zijn de principes van de biolandbouw nodig: we bouwen het
gebruik van kunstmest en milieuschadelijke stoffen drastisch af, we maken optimaal gebruik van
de watervoorraden, we bevorderen de biologische activiteit van de bodem en we behouden de
biodiversiteit. We investeren in het LIFE-programma om natuurbehoud te bevorderen. Dat
impliceert dat we minder grondstoffen verbruiken, natuurlijke hulpbronnen beschermen en
landgebruik en afval verminderen. Wij willen producten en apparatuur die van hoge kwaliteit zijn,
een lange levensduur hebben, gerepareerd kunnen worden en waarvan de onderdelen
grotendeels hergebruikt worden. In de toekomst hebben we een zo volledig mogelijke recycling-
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economie nodig. We willen het gebruik van kunststoffen drastisch verminderen, met een Europese
strategie.
De zeeën zijn op veel plaatsen leeg gevist – met steun en subsidies van de Europese Unie en vaak
illegaal. Vlak voor de kust van West-Afrika vernietigen de Europese trawlers de bestaansmiddelen
van de plaatselijke bevolking. Wij willen dat de visserij doeltreffend wordt gereguleerd, zodat er
niet meer vis wordt gevangen dan er terug kan bijkomen. De Europese Unie heeft reeds een
Kaderrichtlijn mariene strategie. Deze moet verbeterd en consequent uitgevoerd worden. Hiervoor
moeten ook grote beschermde mariene gebieden worden ingesteld. Daarnaast garanderen we de
bestaansmiddelen en de arbeidsomstandigheden van al wie werkt op schepen en in
visserijgebieden.
Het welzijn van dieren in de Europese Unie vertoont grote tekortkomingen. Het winstbelang is
doorslaggevend: kippen in kooibatterijen zijn goedkoper dan kippen met vrije uitloop. De werkelijke
schade aan de natuur en het milieu wordt in geen enkele factuur vermeld. Om dierenwelzijn te
garanderen gaan we in de eerste plaats voor agro-ecologie. Zo bevorderen we niet alleen de
goede verzorging van landbouwdieren, maar gaan we ook de verspreiding van ziektes tegen. We
zorgen ervoor dat landbouwdieren toegang hebben tot zonlicht en buitenlucht en zoveel mogelijk
natuurlijk soorteigen gedrag kunnen vertonen. Door te kiezen voor kleinere, lokale slachthuizen
kunnen we de afstand van dierentransporten afbouwen en maken we kortere ketens mogelijk. We
stimuleren de consumptie van voedsel met meer plantaardige eiwitten (eiwithoudende gewassen
en peulvruchten).
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9. EEN ACTIEVE VREDESPOLITIEK IN EUROPA EN DE
WERELD
STANDPUNT
We kiezen voor een actieve vredespolitiek. Defensie betekent “verdediging” en staat niet voor de
huidige buitenlandse interventies die chaos, vluchtelingen en terrorisme creëren. Ook niet voor een
Europees interventieleger. We stoppen de militarisering van de Europese begroting en
samenleving. We strijden voor een Europa dat militaire budgetten afbouwt in plaats van ze te
verhogen. Vrede komt er door ontwapening. We werken aan een kernwapenvrije wereld. Dat is
echte veiligheid.

WAT WIJ WILLEN
EEN. SAMENWERKEN VOOR VREDE EN ONTWAPENING


We willen Europese defensiesamenwerking strikt in het kader van de verdediging van het
grondgebied, niet voor aanvallende activiteiten of voor op aanval gerichte bewapening.



We werken aan een ambitieus Europees openbaar investeringsprogramma voor
reconversie van de wapenindustrie. Hiervoor steunen we op de expertise van
metaalvakbonden en vredesbewegingen en gebruiken we geld van het Europees
Defensiefonds.



We trekken ons terug uit militaire bondgenootschappen die ons meetrekken in
oorlogsavonturen onder de leiding van Trump en de Verenigde Staten. We halen Europa
uit de Navo en de Navo uit Europa.



We ontbinden offensieve militaire structuren zoals het EU-Defensieagentschap, de
Europese Defensie Unie, de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) en de
EU-gevechtsgroepen. Wij zijn tegen de oprichting van een Europees leger.

TWEE. EEN ANDER BUITENLANDBELEID, TEGEN MILITAIRE
AVONTUREN


We willen een Europa dat ijvert voor een wereld waar oorlogsdreiging vervangen wordt
door vrede, respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit, zoals voorzien in het
Handvest van de Verenigde Naties.



We gooien het Europees Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid om. Wij
richten het EU-buitenlandbeleid op steun aan regionale vredesonderhandelingen.



We heroriënteren het Europees nabuurschapsbeleid richting vrede, de uitroeiing van
armoede en onderontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering



We pleiten voor een Europees embargo op wapenverkopen naar Saoedi-Arabië en andere
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Golfstaten betrokken bij terrorisme of offensieve oorlogen, zoals Qatar of de Verenigde
Arabische Emiraten.


We verplichten Israël het internationale recht te respecteren via een militair embargo en
een boycot van producten uit Israël (BDS: Boycott, Divestment and Sanctions).

DRIE. EEN KERNWAPENVRIJ EUROPA VOOR EEN KERNWAPENVRIJE
WERELD


We willen geen kernwapens op het EU-grondgebied en eisen de onmiddellijke
verwijdering van de kernwapens die er gestockeerd liggen.



We willen dat alle EU-lidstaten het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens ratificeren.



We willen dat de Europese diplomatie een actieve rol speelt voor de vernietiging van het
nucleaire arsenaal in de wereld.



Voor vrede in het Midden-Oosten, pleiten wij voor de nucleaire ontwapening van Israël,
wiens kernarsenaal nu nucleaire proliferatie stimuleert.

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.
Veiligheid kan alleen worden bereikt met een consistent vredesbeleid en de bevordering van
wereldwijde sociale rechtvaardigheid. Wij willen een Unie van ontwapening en demilitarisering. Wij
willen een vreedzaam buitenlands, ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid op basis van
solidariteit, samenwerking en détente, met een sterke parlementaire controle. Europese
samenwerking mag enkel dienen om samen minder in oorlog te investeren. Dat is dan een
Europese samenwerking die regelrecht ingaat tegen de logica van de huidige Europese verdragen
en het Europese buitenlands en veiligheidsbeleid.

EEN. SAMENWERKEN VOOR VREDE EN ONTWAPENING
Westerse militaire interventies zorgen niet voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Toch nemen
Europese lidstaten gretig 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 VNveiligheidsraad de oorlog tegen Irak afwees, verwoordde het zo: “Het wordt tijd dat de westerse
landen, Europa en de Verenigde Staten, de lessen trekken uit de ervaring sinds Afghanistan vijftien
jaar geleden. We hebben veelvuldig militair ingegrepen. Afghanistan, Irak, Libië, Mali, …. Met welk
resultaat? In 2001 bestond er één centrale terroristische crisishaard. Vandaag zijn het er bijna
vijftien. Dat wil zeggen dat wij ze vermenigvuldigd hebben.”
Lidstaten van de Europese Unie werken ook enthousiast mee aan Navo-oefeningen in OostEuropa, aan de grenzen met Rusland. Dat is problemen zoeken en veroorzaken.
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Alleen al de Europese Navo-lidstaten, zonder de VS, geven drie keer zoveel uit aan bewapening
als Rusland. De Navo als geheel besteedt veertien keer zoveel. Als het bewapeningsdoel van twee
procent van de begroting zou worden bereikt, zou Duitsland alleen al hogere
bewapeningsuitgaven hebben dan Rusland. De vermeende dreiging van Rusland is slechts een
voorwendsel voor de bewapeningsprogramma’s van de Navo en de Europese Unie.
Wij willen Europa uit de Navo en de Navo uit Europa. De Navo is een agressieve oorlogsalliantie
met ambities van de Filippijnen tot Colombia. Wij willen zo’n alliantie 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
tegengestelde visies. Daarom moeten we uit de Navo stappen. Landen als Zweden, Finland,
Ierland, Oostenrijk en Zwitserland zijn geen lid van de Navo. Waarom zouden anderen dat
voorbeeld niet kunnen volgen?
Maar een Europees interventieleger is geen alternatief. Europese bommen doden niet minder dan
Amerikaanse. Europese militaire interventies creëren evenmin vrede, en evenveel chaos als door
de VS geleide oorlogen. Nochtans gaan alle samenwerkingsverbanden op Europees vlak steevast
in de richting van een Europees leger, ondersteund door een Europees militair-industrieel
complex. In juni 2016 nam de Europese Unie een strategie aan om “onafhankelijker” te worden op
het gebied van veiligheid en buitenlands beleid, met een “strategische autonomie”. De Europese
Unie promoot systematisch meer bewapening in het kader van een Defensie Unie. De bedoeling is
een “globale speler” te worden. Om dus, net als de Verenigde Staten, overal ter wereld militair te
kunnen tussenkomen. Dit betekent: een eigen militaire begroting en eigen commandostructuren
en operaties. Die “autonomie” betekent eigenlijk een echt Europees leger.
De Europese Commissie zelf stelt dat er veel duplicatie van wapensystemen en gebrek aan
efficiëntie is in de Europese Unie. Met andere woorden, voor de verdediging van hun grondgebied
hebben lidstaten niet te weinig, maar te veel middelen. Europese samenwerking biedt dus een
enorme kans om samen wapenarsenalen af te bouwen. We werken Europees samen in het strikte
kader van de verdediging van het grondgebied. Zo kunnen we snel militaire overcapaciteit
afbouwen. We willen Europese verdragen zonder bewapeningsverplichting voor de lidstaten. We
schrappen artikel 42 van het Europese Verdrag dat militarisering in de fundamenten van de
Europese Unie vastbijtelt. We gaan voor verdediging. We stoppen onderzoek naar en
investeringen in offensief militair wapentuig zoals gewapende drones of gevechtsvliegtuigen.
De Europese Defensie Unie gaat echter volledig de andere richting uit. In artikel 42 van het EUVerdrag lezen we: “De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire capaciteiten geleidelijk te
verbeteren”. Het Europees Defensiefonds (EDF) wijst grofweg 13 miljard euro uit de EU-begroting
toe aan defensieonderzoeksprogramma’s en aan de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe wapens,
communicatie- en vervoerssystemen en andere wapens en technologieën. Deze fondsen worden
aangevuld met bijdragen van de lidstaten. Dat is jaarlijks tot 5,5 miljard euro die wordt
geïnvesteerd, niet voor de behoeften van de samenleving, maar voor de militaire grootindustrie. De
Europese Vredesfaciliteit (EPF) van ongeveer 10 miljard euro dient voor militaire operaties van de
Europese Unie en de bewapening en opleiding van troepen van vaak dubieuze bondgenoten. In
totaal wordt in het meerjarig financieel kader (2021-2027) van de Europese Unie makkelijk
45 miljard euro aan overheidsinvesteringen gereserveerd voor defensie, bewapening en militaire
onderzoeksprojecten. De uitgaven van de lidstaten komen daar dan nog bij. Het jaarlijkse rapport
over de defensieuitgaven van landen (CARD) ziet er op toe. De permanente gestructureerde
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samenwerking (PESCO) schept de voorwaarden voor een Europees interventieleger. Deelnemende
lidstaten verbinden zich ertoe hun defensie-uitgaven te verhogen en hun eigen
besluitvormingsstructuren en -projecten op te zetten.
De Unie militariseert ook civiele programma’s. Denk aan de investeringen in de transportsector en
mobiliteitsinfrastructuur voor tanks. Of aan cybersecurity programma’s die door fondsen voor
digitale ontwikkeling gesteund worden. Of aan het Ruimtevaartprogramma. De Copernicussatellieten zullen een defensierol krijgen, mede in het kader van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid. De veilige satellietcommunicatie van GovSatCom moet dienen
om makkelijker te communiceren wanneer Europese troepen andere landen bezetten. Galileosatellieten bieden sterke, versleutelde signalen waarmee Europese strijdkrachten operaties
kunnen plannen en raketten kunnen sturen.
We gooien de centrale taak van defensie 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. De Europese Unie wordt geen wereldpolitieagent. De lidstaten bekijken samen
welke uitrusting en strategie nodig is voor een leger dat tot taak heeft het grondgebied te
verdedigen in geval van een aanval. Wij demilitariseren civiele programma’s en converteren
militaire programma’s. De ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome
wapens en wapensystemen moet worden verboden. Ons openbaar investeringsprogramma omvat
ook fondsen voor de civiele omschakeling van de defensie-industrie. De expertise van de Duitse
vakbond IG Metall, met werkgroepen in de Duitse defensieindustrie, net als die van de Belgische
vakbonden, moet dienen om te kijken hoe zo’n omschakeling kan gebeuren. Conventionele
wapenbeheersing in Europa kan gebeuren op basis het A-CFE-verdrag (Adapted Treaty on
Conventional Armed Forces in Europe).

TWEE. EEN ANDER BUITENLANDBELEID, TEGEN MILITAIRE
AVONTUREN
Een actieve vredespolitiek doorbreekt de oorlogseconomie en gooit nergens olie op het vuur, maar
snijdt de economische en financiële zuurstof van conflicten af en geeft lokaal onderhandelde
oplossingen alle kansen, met respect voor de soevereiniteit van de betrokken landen. We
investeren daarom in vredesdiplomatie. Het zijn lokale en regionale vredesakkoorden die het
meest kans op slagen hebben. Alle oorlogen eindigen aan de onderhandelingstafel. Het is cruciaal
dat landen soeverein kunnen zijn, zodat de eigen bevolking het voor het zeggen heeft. Daarom ook
staat soevereiniteit zo prominent in het Handvest van de Verenigde Naties. Wat haar Europese
Globale Strategie ook beweert, de Europese Unie moet dus niet de ambitie hebben om zich overal
ter wereld in te mengen, maar moet zich, waar ze wordt gevraagd, beperken tot civiele
conflictoplossing.
De buitenlandpolitiek van de Europese Unie, de VS en hun Navo-bondgenoten heeft niets te
maken met vrede, mensenrechten of democratie. Neen, want dan zou een bondgenootschap met
Israël of Saoedi-Arabië ondenkbaar zijn. Hun buitenlandbeleid, gaande van diplomatieke druk over
sancties tot militaire inmenging, dient om strategische en economische belangen te waarborgen.
Daarom ook zijn de Verenigde Staten, en dus de Navo, actief betrokken bij de belangrijkste
conflicten.
Het Europees nabuurschapsbeleid is gericht op de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de
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Europese Unie. Door middel van de associatieovereenkomsten en de daarin opgenomen
uitgebreide en diepgaande vrijhandelsovereenkomsten wil de Europese Unie een op neoliberale
leest geschoeid nabuurschap uitbouwen en stelt het de partnerlanden bloot aan oneerlijke
concurrentie van Europese bedrijven.
In plaats daarvan moet het nabuurschapsbeleid zich richten op armoedebestrijding en sociale
ontwikkeling, en bijdragen tot modernisering en stabilisering. Elke staat moet het recht hebben zich
onafhankelijk en zonder druk en chantage van buitenaf in het systeem van internationale
betrekkingen te integreren. De bestaande associatieovereenkomsten verplichten de buurlanden
om de huidige en toekomstige EU-wetgeving over te nemen zonder zelf lid te worden van de
Europese Unie. We respecteren het soevereine recht van burgers in partnerlanden om hun
toekomst zonder inmenging van buitenaf vorm te geven.
Sinds decennia zijn EU-lidstaten medeplichtig aan de kolonisatie van Palestina door de Israëlische
staat. Medeplichtig aan de vernietiging van huizen, olijfbomen, aan het opsluiten van kinderen en
aan een steeds verder ontwikkeld apartheidssysteem. Medeplichtig aan de Israëlische blokkade
die Gaza steeds onleefbaarder maakt. De internationale Boycot Apartheid campagne hielp in ZuidAfrika het racistische regime omver te werpen. Ook tegenover de Israëlische apartheid moet de
eerste maatregel een politieke boycot van Israël zijn zolang de Israëlische regering het
internationaal recht en de rechten van de Palestijnen niet respecteert.
Naar de Golfstaten toe moet het roer om. De Europese Unie heeft bindende regels met vaste
criteria voor de omgang met wapenexport, maar deze worden voortdurend genegeerd. Wij pleiten
voor een Europees embargo op wapenverkopen naar Saoedi-Arabië en andere Golfstaten
betrokken bij terrorisme en oorlogen, zoals Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten. Iran hield
zich aan alle afspraken over zijn nucleair programma. De Iraanse bevolking mag niet het slachtoffer
worden van Trumps agressiepolitiek. De Europese Unie moet de werking van de VS-sancties tegen
Iran ondermijnen.

DRIE. EEN KERNWAPENVRIJ EUROPA VOOR 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. Vele Europese landen boycotten de
onderhandelingen. De motivatie was 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 VS-administratie een nieuwe nucleaire doctrine uit waarin kernwapens makkelijker
inzetbaar worden. Dat is een stap naar de normalisering van een nucleaire oorlog.
De offensieve militaire strategieën van de oude en nieuwe grootmachten, waarvan de Europese
Unie er één is, leiden tot nieuwe bewapeningswedlopen. Ook het vroeger voorzichtigere Duitsland
schrijft zich nu in in de herbewapeningswedloop. Net als in de Koude Oorlog spreekt de secretarisgeneraal van de Navo over de noodzaak van een “afschrikkingsevenwicht”.
Europa moet het over een andere boeg gooien en actief opkomen voor nucleaire ontwapening.
We geven het goede voorbeeld en overtuigen andere landen mee het voortouw te nemen. Het
maatschappelijk draagvlak voor het uitbannen van kernwapens was sinds de jaren ’80 nooit zo
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groot. Die kernwapens moeten weg. Sommige Europese landen deden het ons al voor:
Griekenland, Groot-Brittannië en Duitsland bijvoorbeeld hebben al jaren geleden beslist om geen
Noord-Amerikaanse kernwapens meer op hun grondgebied toe te laten.
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10. 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 achterkamergesjoemel 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 handelsbeleid voor duurzame ontwikkeling en sociale
vooruitgang.

WAT WIJ WILLEN
EEN. 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, salarissen en openbare diensten.



We steunen de duurzame ontwikkeling van landen in het Zuiden met de overdracht van
milieutechnologie 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.
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DRIE. VOOR EEN MENSWAARDIGER LEVEN: MISBRUIKEN VAN
MULTINATIONALS BESTRAFFEN


We 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 verweer, herstel of garanties.



We ijveren voor een wet die bedrijven met zetel in een lidstaat van de Europese Unie
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
ontwikkelingslanden 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 evenwichtige en duurzame ontwikkeling. Het ene land heeft bepaalde
grondstoffen, het andere gemakkelijk toegankelijke hernieuwbare energiebronnen. Handel kan
dienen om overal de sterke punten en rijkdommen 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:
zogenaamde vrijhandelsakkoorden enerzijds en protectionistische maatregelen anderzijds. De
grootste voorstanders 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 belemmeren
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, gezondheidszorg 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
geschillen 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
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ongezonde producten. Daarmee wordt alle schijn van democratie weggevaagd.
Dezelfde regels voor ongelijk ontwikkelde landen: dat betekent dat de sterkste wint. Het lokale
kleinbedrijf 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 partnerschapsakkoorden 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 tot 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
“beschermen” van de eigen markt tegen import. Zo wil Trump een invoertaks van 45% op Chinese
producten om op 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
“industrieland” bereikt zonder op een bepaald moment bepaalde takken van de industrie te
beschermen tegen import uit het buitenland. Voor de rijke landen ligt dat helemaal anders. Daar
staat protectionisme gelijk met: de eigen multinationals beschermen. En die krijgen ook nog eens
cadeaus om sterk te staan in de wereldwijde concurrentiestrijd. Protectionisme verandert dus niets
aan de concurrentielogica. Ook dan kan de productie nog gedelokaliseerd worden. Ook dan moet
de Amerikaanse of Europese werknemer nog 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 andere 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 gesloten 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
ontwikkeling 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 collega’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. Grondstofprijzen moeten correct zijn. In plaats van intellectuele eigendomsrechten,
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patenten en brevetten moet technologieoverdracht de norm worden. Producten uit
ontwikkelingslanden moeten toegang blijven krijgen tot de Europese markt. Zo kunnen die landen
een inhaalbeweging maken. Terwijl handelsakkoorden vandaag alle vrijheid geven aan financiële
markten, moeten internationale kapitaalstromen juist gereguleerd en ingeperkt worden. Speculatie
op grondstof- of voedselprijzen past niet in ons model.

EEN. 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
diensten 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 voldoen. 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, handelsof landbouwovereenkomsten in een keurslijf bevinden.

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
vergaderingen 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 worden de ordewoorden.
Vandaag is er helemaal geen ernstige controle op de onderhandelingen over handel. Onze
volksvertegenwoordiger Marco Van Hees getuigde daarover toen hij de omstandigheden
beschreef waarin hij inzage moest krijgen in 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
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bepalingen die de consumentenbescherming 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 vóór ieder parlementair debat. De
arbitrageclausules of uitzonderingsrechtbanken in deze akkoorden laten investeerders toe staten
te vervolgen als die hun winstprojecties 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 twee 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 onmenselijke omstandigheden voor een hongerloon. De
arbeidsvoorwaarden daar dienen hier als chantagemiddel tegen de werknemers: “In Bangladesh
produceren we goedkoper, als jullie geen loonsverlaging aanvaarden, delokaliseren we.”
Dat blijft allemaal vaak straffeloos. We willen dat België en andere Europese lidstaten 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. Wij willen dat overtredingen
gemakkelijker voor de rechtbank komen en dat volksbewegingen en sociale organisaties die
misbruiken en misstanden aanklagen, steun en bescherming krijgen.
Doorheen de Europese Unie 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 productieketen. Een Belgisch 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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11. VLUCHTELINGEN: DE OORZAKEN VAN HET
VLUCHTEN AANPAKKEN
STANDPUNT
Wij doorbreken het grote taboe in het vluchtelingendebat: het taboe over de oorzaken waardoor
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 Europese en 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 AANPAKKEN WAARDOOR MENSEN OP DE VLUCHT
SLAAN


We richten het Europese 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.



We steunen een transparante, democratisch gecontroleerde handels- en
investeringspolitiek die de volksgezondheid, het recht op voedsel en het leefmilieu
beschermt.



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



We leven de verbintenis na om 0,7% van het bnp te besteden aan
ontwikkelingssamenwerking.



We 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 vluchtelingen, 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 binden met de mensenhandel, een einde te maken aan de verdrinkingen en
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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.



We weigeren de continue uitbreiding en militarisering van de Europese grens- en
kustwacht, haar interventies in het buitenland, net als smart-surveillancetechnologie die
een bedreiging vormt voor onze democratische rechten.

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 willen het integratiebeleid steunen. Onthaal- en integratiemaatregelen worden niet
meer meegeteld in de Europese begrotingsregels.



We willen een Europees fonds voor gastvrije gemeenten. Gemeenten mogen gesteund
worden wat betreft onthaal en integratie.



We moedigen aan dat asielzoekers onthaald worden in kleine structuren (die goedkoper
zijn en de integratie bevorderen).



Kinderen gaan vóór alles. Wij verzetten ons tegen het opsluiten van kinderen waar ook in
Europa. Wat hun statuut ook is, kinderen hebben recht op onderwijs.

VISIE
EEN. DE OORZAKEN AANPAKKEN WAARDOOR MENSEN OP DE VLUCHT
SLAAN
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 Europese 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 doorheen Europa, 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 lidstaten van de Europese Unie de laatste jaren gebombardeerd hebben. De
traditionele partijen hebben in volle overtuiging voor deze bombardementen gestemd. Ook
extreem rechts. Zonder bombardementen zouden deze vluchtelingen hun land niet ontvlucht zijn.
Wij zijn de enigen die consequent tegen deze oorlogen gestemd hebben.
De Europese buitenlandpolitiek moet niet gericht zijn op het ontwrichten van hele regio’s, maar op
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stabiliteit: door regionale vredesonderhandelingen, niet door militaire interventies in het buitenland.
De handelspolitiek van de Europese Unie 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 investeringsbeleid dat de volksgezondheid, het recht op voedsel en het
leefmilieu beschermt, dat transparant is en democratisch gecontroleerd wordt. Wij leven de
verbintenis na om 0,7% van het bnp te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.
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 klimaatvluchtelingen 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 waar nodig 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
migratieprobleem 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 mensenrechten 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 Conventie 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 standpunten, 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.
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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 voorspel om de mensenrechten van allen aan te vallen.
Wij hebben een internationaal antwoord nodig om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden.
Alleen internationale 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 mechanisme 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 pushbacks, 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 Europa 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 verhinderen 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 omstandigheden, zonder elementaire
voorzieningen als stromend water. Ook in Italië zijn de opvangvoorzieningen totaal ontoereikend.
Wij zijn voorstander van het installeren van een verplicht systeem om asielzoekers te spreiden over
de Europese lidstaten; het kan niet zijn dat Griekenland of Italië alle vluchtelingen die in Europa
aankomen, moeten opvangen.
Wij verzetten ons tegen de voortdurende versterking en militarisering van de Europese Grens- en
Kustwacht (Frontex). De ondoorzichtigheid, de bijhorende massadatabanken en de nieteerbiediging van de mensenrechten door Frontex worden al jaren door vele verenigingen aan de
kaak gesteld. De Europese instellingen willen het agentschap echter verder versterken met vele
miljarden, 10.000 personeelsleden en extra militair materieel. Hun droom is het in staat te stellen te
opereren in landen buiten de Europese Unie, waar de ondoorzichtigheid nog groter zal zijn.

DRIE. EEN HUMAAN ONTHAAL DAT INTEGRATIE BEVORDERT
De Europese Unie moet een waardig onthaal en integratiebeleid aanmoedigen. Dat vereist een
einde aan de besparingspolitiek. De middelen die voor onthaal en integratie worden gebruikt,
mogen niet worden meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort van een lidstaat. Het
80 • PVDA EUROPEES PROGRAMMA 2019

zou abnormaal zijn dat een staat die investeert in opvang en integratie door de Europese Unie
wordt bestraft. Een speciaal fonds moet gastvrije gemeenten ondersteunen.
Wij zorgen ervoor dat elke asielzoeker zijn asielaanvraag kan indienen en dat deze aanvraag
ernstig onderzocht wordt, met respect voor de Conventie van Genève. Dat is in tegenstelling met
het beleid van de ontslagnemende Belgische regering. Dat beleid deed bijvoorbeeld een beroep
op functionarissen van de Soedanese dictatuur om asielzoekers te identificeren en het land uit te
zetten.
Volgens het Kinderrechtenverdrag moet het hogere belang van het kind de prioriteit zijn in alle
situaties waarin kinderen betrokken zijn. Een kind opsluiten is nooit in het belang van dat kind. Veel
studies hebben aangetoond dat detentie een diepgaande en blijvende impact heeft op de
gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Kinderen die worden opgesloten, lopen een groter risico
op zelfmoord, zelfbeschadiging en psychische stoornissen. Detentie heeft vaak ook een negatieve
invloed op hun scholing. De Europese Commissie zelf heeft de negatieve gevolgen van de
opsluiting van kinderen erkend in haar mededeling over de bescherming van kinderen bij migratie.
Het opsluiten van kinderen en gezinnen is echter een gangbare praktijk in de Europese Unie en
wordt steeds meer een kenmerk van het Europese migratiebeleid.
De opvang in kleinere structuren bevordert de integratie van de asielzoeker in de wijk waarin hij
woont. Dat toonde ook de ervaring in het Italiaanse dorpje Riace, tenminste tot de extreem-rechtse
minister Matteo Salvini die ervaring de nek omdraaide. Vluchtelingen werden er geïntegreerd in de
stad, leerden de taal, namen deel aan het dagelijks leven en kregen een baan. Dit vergemakkelijkte
de integratie en stelde hen vervolgens in staat om elders werk en een stabiele situatie te vinden.
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.
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