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Ongelijkheid zOrgt vOOr discriminatie

een alternatief is mOgelijk!

Het is crisis, maar toch verdrievoudigden miljardairs hun vermogen tijdens 
de pandemie en maken energiemultinationals sinds de oorlog in Oekraïne 
miljarden extra winsten. Hoe dat komt? De prijzen aan de pomp, in de 
winkelkar en op de huizenmarkt zijn voor hen kassa kassa. Ondertussen 
stijgen lonen niet mee en blijven besparingen en tekorten het onderwijs en de 
zorgsector treffen. Die ongelijkheid is ongezien. De tekorten leiden tot sociale 
spanningen. Dat versterkt elke vorm van discriminatie en onderdrukking. 
Seksisme, racisme en LGBTQIA+fobie zijn voor velen een dagelijkse realiteit.

Voor rechts en extreemrechts zijn de verantwoordelijken van de problemen 
niet het handjevol miljardairs, maar mensen met een migratieachtergrond, 
vrouwen, LGBTQIA+ personen … In plaats van op te komen voor een leefbare 
toekomst voor iedereen, valt conservatief rechts het recht op abortus, vrije 
klederdracht en rechten van trans personen aan. Armoede wordt niet veroorzaakt 
door vluchtelingen, het is omgekeerd. Racisme dient om de aandacht af te 
leiden van de echte redenen voor de tekorten. Regeringen en traditionele 
partijen zijn mee verantwoordelijk voor de tekorten en verdeeldheid. Voor 
oorlog vinden ze geld, maar voor wat we echt nodig hebben is het altijd op.

56% van de LGBTQIA+ jongeren werd al slachtoffer van verbaal geweld op 
school, 40% voelt er zich onveilig. Met de nodige investeringen zouden lessen 
seksuele opvoeding degelijk en niet heteronormatief kunnen worden. Transgender 
personen zijn slachtoffers van de wachtlijsten en de werkdruk voor het personeel 
in de zorgsector. Wachten op een transitie duurt meerdere jaren en er is amper 
mentale hulpverlening in tussentijd. De gevolgen hiervan zijn moordend, maar liefst 
80% van de transgender personen in België had ooit zelfmoordgedachten.
Overal ter wereld steeg tijdens de pandemie het huiselijk geweld. Ook nu zorgen 
lage lonen en onzekere arbeidsomstandigheden ervoor dat het moeilijker is om te 
ontsnappen aan huiselijk geweld of pesterijen. Uit vrees voor jobverlies of het niet 
kunnen betalen van de huur. Getuigenissen uit de cultuursector, het uitgaansleven 
en het hoger onderwijs tonen dat grensoverschrijdend gedrag in 2022 nog steeds 
overal is. Vooral waar machtsverhoudingen heersen en slachtoffers in financieel 
afhankelijke posities zitten.

Wat er nodig is om onze problemen aan te pakken, botst op de logica van dit 
winstsysteem. Kapitalisten willen meer winsten, geen investeringenin onze openbare 
diensten of onze lonen. Om hiertegen in te gaan, moeten we op straat komen.. Als 
we samen protesteren, kunnen we vooruitgang boeken en tonen wie onze echte 
bondgenoten zijn: andere jongeren en de werkenden, niet de kapitalisten en hun 
politici.



met rOsa&als prOtesteer je Om te winnen
Actie voeren, maakt dat nu een verschil? Onze acties tonen van wel! Met de 
veroordeling van Jan Fabre, Bart de Pauw en Jeff Hoeyberghs zagen we voor 
het eerst hoe elitefiguren niet langer wegkomen met seksistisch gedrag. ROSA 
speelde bij de veroordeling van Hoeyberghs een sleutelrol. Dankzij onze acties 
werd duidelijk dat het soort extreemrechtse meetings waarop Hoeyberghs 
toen sprak wel degelijk een bedreiging vormen. Toen in 2018 de UGent 
vakbonden een campagne lanceerden voor een €14 minimumloon maakten 
ROSA en ALS activisten daar een topprioriteit van. Door de druk op te bouwen 
met een petitie, acties en een staking kon het universiteitsbestuur niet anders 
dan toegeven. Strijd loont! We staan ook voorop in de strijd tegen oorlog en 
terreur. Zo bouwden we het afgelopen jaar nog een succesvolle internationale 
solidariteitscampagne voor het bevrijden van een Russische antioorlogsactivist.

Er is natuurlijk meer, afgelopen jaar gingen we naar Glasgow met 80 Belgische 
jongeren om te protesteren tegen de COP26 en de steeds erger wordende 
klimaatcrisis. Op 25 november en 8 maart organiseerden we in verschillende steden 
acties tegen seksisme en gender gerelateerd geweld. Op 26 juni organiseerden 
we voor het tweede jaar op rij ‘Pride is a Protest’ betogingen in Gent en Brugge, 
waarmee we opkomen voor LGBTQIA+ welzijn en de nodige investeringen daarvoor. 
Het hele jaar door organiseren we meetings, actievergaderingen en initiatieven op 
de werkvloer en scholen om met jongeren en werkenden te informeren en in strijd 
te brengen tegen onrecht. Als we strijden, dan doen we dat om te winnen, daarom 
kunnen we alle hulp gebruiken. Word vandaag nog lid via nl.campagnerosa.
be/lid-worden of actieflinks.be en ontvang je ROSA of ALS ledenpakket!

Tegelijk blijft elke stap vooruit ook altijd fragiel in het kapitalisme. Dat is wat de 
aanval op het recht op abortus in de VS aantoont. Ongelijkheid en discriminatie 
echt beëindigen voor altijd kan, maar enkel als we een einde maken aan het 
kapitalisme zelf. Wij verdedigen een democratisch socialistisch alternatief. Enkel 
dan kunnen we de samenleving organiseren in het belang van de planeet en de 
mensen die erop leven. Doe met ons mee en organiseer je voor zo’n samenleving 
waarin geen mens nog onderdrukt wordt door een ander. Get organized!

steun de strijd tegen discriminatie:
Campagne ROSA beschikt over geen enkele vorm van subsidies 
of steun van rijke donoren. We zijn een grassroots organisatie 
die zich volledig organiseert van onderuit. Misschien kocht je 
daarom al een sticker tijdens onze zomercampagne, waarvoor 
grote dank. Maar we hebben nood aan meer inkomsten 
om onze campagnes verder te zetten. Scan deze QR code 
voor een éénmalige of maandelijkse bijdrage en maak zo 
van jouw wil om discriminatie te stoppen een écht verschil. 



Na twee succesvolle edities van 
Pride Protest in Gent en Brugge 
willen we van Pride terug een echt 
protest maken. Daarom hebben 
we volgend jaar nood aan meer 
acties en vooral meer Pride Protest 
activisten! Het hele jaar komen we 
bijeen in lokale ROSA meetings 

om na te denken over eisen en het 
programma en bereiden we de 
mobilisaties volop voor. Bouw jij 
ook mee aan een Pride (is a) Protest 
in jouw stad eind juni volgend jaar? 
Volgende afspraak: Antwerp Pride 
op 13 augustus. Doe mee met de 
Pride is a Protest delegatie van ROSA.

bekijk zeker OOk:
ROSA International strijdt wereldwijd voor socialistisch feminisme en 
organiseert solidariteit met de feministische bewegingen die te maken krijgen met 
systematische repressie. International Socialist Alternative organiseert 
wereldwijdjongeren en werkenden tegen onderdrukking, kapitalisme en 
imperialisme. LSP/PSL, de Linkse  Socialistische
Partij is haar Belgische 
afdeling. Volg hen online of via de
maandelijkse krant ‘De Linkse Socialist’.

jOngeren en werkenden: samen strijden vOOr meer lOOn! 
In mei en juni waren er verschillende 
betogingen en stakingen tegen de 
enorme tekorten in de openbare 
diensten, tegen de werkdruk en tegen 
de daling van de koopkracht. Ook 
in het Franstalig onderwijs ging het 
personeel het afgelopen semester 
massaal in strijd. Hun strijd is dus ook 
de onze en omgekeerd. Bovendien 

kan de werkende klasse massale 
publieke investeringen afdwingen 
door met stakingen de winstmolen 
te stoppen. Daarom roepen we met 
ROSA en de Actief Linkse Studenten 
op om deel te nemen aan acties van 
de vakbonden in het najaar.

@ActiefLinks
@CampagneROSANL


