Deze vrouwonvriendelijke regering plaatst

Het ABVV eist dat er rekening gehouden wordt met de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt.

vrouwen in de vuurlijn
Verhoog het minimumloon want vrouwen hebben nu al de laagste lonen.
Zorg voor meer toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare opvanginfrastructuur
voor kinderen, ouderen en zieke familieleden.

Stop de vrouwonvriendelijke besparingsmaatregelen!
Vrouwen verdienen nu al minder dan mannen, werken vaker deeltijds en zullen dus
nog zwaarder getroffen worden door de indexsprong.
De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Vervroegd met
pensioen gaan kan pas vanaf 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Als je weet
dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen in België slechts 34 jaar is en het
minimumpensioenbedrag berekend wordt op 45 jaar, dan drijft de regering al deze
vrouwen richting armoede.
De periode die je neemt voor tijdskrediet zonder motief wordt niet meer meegeteld
(gelijkgesteld) voor je pensioen. Alle gelijkgestelde periodes (werkloosheid,
tijdskrediet,...) dreigen afgeschaft te worden.
In plaats van de pensioenen in de privésector af te stemmen op de pensioenen in
de openbare sector, zullen alle pensioenen verlagen. In de openbare sector zullen
de jaren die je gestudeerd hebt om een bepaald niveau te bereiken, niet meer in
rekening gebracht worden voor je pensioenberekening.
In SWT of brugpensioen stappen wordt onmogelijk gemaakt, de leeftijd voor
landingsbanen wordt opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Terwijl we wel iets langer
leven dan vroeger, maar daarom niet allemaal in goede gezondheid.
De inkomensgarantieuitkering (IGU), de toeslag die je ontvangt van de RVA als je
onvrijwillig deeltijds werkt, zal in 2017 gehalveerd worden. Dat betekent concreet
dat 40.000 werknemers, voornamelijk vrouwen, in zware financiële problemen
terecht komen.
Onaangekondigde thuiscontroles door de RVA: de regering schendt de privacy van
werkzoekenden, terwijl ze niet weten hoe ze hierop moeten of kunnen reageren en
ze niet gewapend zijn om zich hiertegen te verdedigen.

Valoriseer voltijds werk en ga de strijd aan met verplicht deeltijds werk.
Verdedig de rechten van zwangere werkneemsters, zij zijn te vaak slachtoffer van
discriminatie.
Garandeer vrouwen meer toegang tot opleidingen.
Verplicht het vaderschapsverlof.
Versterk de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen.
Verdeel de rijkdom en werk een rechtvaardige fiscaliteit uit.
Schaf alle hardvochtige maatregelen in de werkloosheid af (die vooral vrouwen
treffen) en individualiseer de sociale zekerheidsrechten.
Werk de loonkloof van 20% tussen vrouwen en mannen weg.
Behoud en versterk de gelijkgestelde periodes, ook voor tijdskrediet.
Garandeer iedereen een waardig pensioen, met een vervangingsgraad van 75%.
Versterk de openbare diensten en respecteer het openbare ambt én de ambtenaren.
Openbare diensten zijn er voor iedereen!
Hou rekening met het evenwicht tussen werk en privé bij de arbeidsorganisatie,
zeker voor vrouwen.
We blijven ijveren voor collectieve arbeidsduurvermindering, met behoud van loon en
bijkomende aanwervingen om het werk te herverdelen. Dit is het solidair alternatief:
een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, waardig werk voor iedereen, gelijkheid
V/M, een beter evenwicht werk/privéleven, volledige opbouw van individuele rechten
voor mannen én vrouwen, een sterke federale sociale zekerheid.

Vrouwen zeggen dus NEEN tegen de afbraakpolitiek van de regering.
JA, voor nieuwe maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.
JA, voor een sterke federale sociale zekerheid.
JA, voor een rechtvaardiger fiscaliteit voor een solidaire samenleving!

Actie 4 juni

Wij zwijgen niet!
Afspraak op 4 juni om 10.30u aan het standbeeld van Gabrielle Petit, op het
Sint- Jansplein in Brussel. Einde van de manifestatie rond 14u aan de financietoren
(Kruidtuin).
Iedereen is welkom om deze actie te versterken.
Dresscode: rood en zwart.
De strijd tegen de discriminaties t.o.v. vrouwen, is een syndicale strijd die ons
allen, vrouwen én mannen, aanbelangt.

Meer info: www.abvv.be
vakbondABVV
@vakbondABVV

Vrouwen in de vuurlijn
van de regering
De gevolgen van langer werken voor minder loon, harder werken voor een lager
pensioen, minder sociale bescherming, duurdere en tegelijk minder openbare
diensten en daarbovenop een asociale en onrechtvaardige fiscaliteit, treffen alle
werknemers. Maar de besparingsmaatregelen van de regering Michel zijn vooral
voor vrouwen bijzonder hard. Zij krijgen de zwaarste rekening gepresenteerd.
Vrouwen staan in de vuurlijn van deze vrouwonvriendelijke regering.
En dat is onaanvaardbaar!
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