Onze eisen
Een écht relancebeleid
De crisis te boven komen, de staatsschuld verminderen,
duurzame banen creëren… zal niet lukken door
openbare investeringen terug te schroeven en de
mensen te verarmen. Een dergelijk beleid maakt de
crisis alleen maar erger, doet de overheidsinkomsten
dalen, de schuldenberg stijgen, doet banen verdwijnen
en maakt de bevolking alleen maar armer.
Een rechtvaardiger fiscaliteit kan de middelen bieden
voor een écht relancebeleid en openbare investeringen,
waarbij tegelijk de overheidsfinanciën worden
gesaneerd.

De koopkracht behouden
Om een dergelijk relancebeleid te kunnen voeren,
moet de koopkracht van de actieve en niet-actieve
bevolking worden beschermd.
We moeten af van de loonstop, die een economische
vergissing is. Wij eisen meer loon in het kader van
vrije sectorale onderhandelingen. Men moet ophouden
de indexering van de lonen en de sociale uitkeringen
aan te vallen. En ophouden met het precariseren
van de arbeid (dit is het onderuithalen van de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden) onder
het mom van flexibiliteit of “modernisering”.

Allemaal samen
op 25 april:
• voor kwaliteitsvolle
banen en koopkracht
• voor economische
relance, tegen blinde
bezuinigingen
• voor een rechtvaardige
fiscaliteit
• voor een harmonisatie
naar boven toe van het
arbeiders- en
het bediendestatuut
Volg de actievoorstellen
van je beroepscentrale
en/of ABVV-gewest
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Wij gaan niet akkoord met
Het massale banenverlies

De blinde bezuinigingen

ArcelorMittal, Ford, Duferco, NLMK, Caterpillar,
loondumping (geen minimumloon in Duitsland), oneerlijke
concurrentie die sectoren zoals de transport versmacht,
herstructureringen. Elke dag gaan duizenden banen
verloren, ook bij de onderaannemers. In 2012 alleen al
kwamen bij collectieve ontslagen 16.700 werknemers
op straat te staan. En het bezuinigingsbeleid dat de
koopkracht en de consumptie onderuit haalt, helpt ook
niet, wel integendeel.

Het aantal faillissementen is tussen 2007 en 2012 met
30% gestegen. De werkgelegenheid smelt als sneeuw
voor de zon.

Het misbruik van overheidssubsidies
Deze ondernemingen konden nochtans rekenen
op werkgelegenheidssteun en buitensporige
belastingvoordelen. Dankzij de notionele
interestaftrek kon Mittal in één jaar 118 miljoen aan
belastingverminderingen binnenrijven, terwijl 1.200
werknemers de werkloosheid werden ingejaagd.

De onvoldoende ontslagbescherming
Werknemers worden als papieren zakdoekjes weggegooid
na gebruik om de onverzadigbare honger van de
aandeelhouders te stillen en hun dividenden veilig te
stellen. Als iemand garanties nodig heeft, zijn het wel
de werknemers, die enkel hun broodwinning hebben.
Zij zijn niet voldoende beschermd tegen ontslag,
vooral de arbeiders niet.

Maar de jacht op de werklozen die een onvindbare job
moeten zoeken, is geopend. Anderzijds verhindert
men oudere werknemers te stoppen met werken door
hen de toegang tot brug- en vervroegd pensioen te
ontzeggen.
Vorig jaar, vóór de invoering van de versnelde daling
in de tijd (degressiviteit) van de uitkeringen, kreeg
44% van de werklozen een uitkering van minder dan
1.000 euro per maand. 22% ontving zelfs minder dan
500 euro!
In 2013 zal de uitkering van 92.000 werklozen in
de tweede periode van hun werkloosheid (of ze nu
gezinshoofd zijn of niet) worden verlaagd. Uiteindelijk
zullen zij het moeten redden met een uitkering die
onder de armoedegrens ligt. Zo’n 75.000 andere
werklozen staat in de loop van het jaar hetzelfde lot te
wachten.
Vanaf 2015 zullen duizenden jongeren onder de 30 jaar,
die recht hebben op een inschakelingsuitkering, worden
uitgesloten.

De bevriezing van de lonen
Het aandeel van de lonen in het Bruto Binnenlands
Product blijft maar afnemen. Nochtans zijn in tal van
bedrijven de dividenden die aan de aandeelhouders
betaald worden, opnieuw gestegen tot het op niveau
van 2008, dus van vóór de crisis.

Onze eisen
Een betere ontslagbescherming voor
de werknemers, ten laste van de werkgevers  
Het is te gemakkelijk en te goedkoop om werknemers
te ontslaan. Over het algemeen is het de gemeenschap,
via de werkloosheid met of zonder bedrijfstoeslag, die
de factuur daarvoor betaalt.
Bij de discussie over het wegwerken van de
discriminaties tussen arbeiders en bedienden,
moet prioritair de bescherming van de arbeiders
worden versterkt (minimum 3 maanden per schijf van
5 jaar anciënniteit), en dit ten laste van de werkgevers
die de werknemers ontslaan.
Bovendien moet de carensdag voor de arbeiders
afgeschaft worden.
(Voor meer info hierover, kijk op de website van het
ABVV: www.abvv.be).

Overheidssteun linken aan jobs,
zoniet geld terug
Elk jaar krijgen de ondernemingen meer dan
15 miljard cadeau in de vorm van bijdrage- of
belastingverlagingen.
Deze overheidssteun is bedoeld om kwaliteitsvolle
banen in stand te houden en te creëren, niet voor nog
meer winstbejag of belastingontwijking. Bedrijven die
werknemers zonder geldige reden ontslaan, moeten
deze steun terugbetalen.

Een rechtvaardiger en efficiëntere fiscaliteit
Het bezuinigingsbeleid dat door het patronaat
ingegeven en door rechts in de regering gevoerd wordt,
focust vooral op de vermindering van overheidsuitgaven
en besparingen in de sociale zekerheid, op de loonstop
of op taksen die de consument treffen. De werknemers
en sociale uitkeringstrekkers betalen weer eens het
gelag, terwijl de multinationals (al dan niet op een
wettelijke manier) amper belastingen betalen.
Dat moet veranderen! Willen we de lasten op arbeid
verlichten, dan moeten we het kapitaal meer en
efficiënter belasten. Beursmeerwaarden en financiële
transacties moeten worden belast en er moet een
minimum vennootschapsbelasting worden vastgelegd
zodat de multinationals hun deel betalen, net zoals
de kmo’s.

