BELGIË: WERELDWIJDE ENQUETE 2012 INTERNATIONAAL VAKVERBOND
(IVV)
SAMENVATTING
Burgers van over de hele wereld – zowel leden als niet-leden van vakbonden van
Indonesië tot de Verenigde Staten en van Japan tot Griekenland – uiten hun enorme
onzekerheid. Ze denken dat deze onzekerheid aanzienlijk verminderd kan worden
door middel van de volgende drie maatregelen:
1. kleine bedrijven en werknemers meer invloed geven op de economische
besluitvorming en tegelijk de macht van internationale banken en grote
bedrijven verminderen;
2. kiezen voor investeringen in jobs en groei, als de beste weg naar het
afbetalen van schulden. Deze maatregel wordt veel meer gesteund dan
besparingsmaatregelen om schulden rechtstreeks te verminderen door lonen
omlaag te halen en overheidsuitgaven te verminderen;
3. nationale overheden die op het voorplan treden om de belangen van
arbeiders en hun gezinnen te beschermen met actieve
inkomstenmaatregelen, zoals degelijke werkloosheidsvoordelen en
pensioenen en betaalbare toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en
kinderopvang.
Deze vaststellingen zijn gebaseerd op de Wereldwijde poll van 2012 van het
Internationaal Vakverbond. Deze studie werd uitgevoerd door het IVV (International
Trade Union Confederation (ITUC)) bij de volwassen bevolking van België, Bulgarije,
Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Japan, Indonesië, Mexico, ZuidAfrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In elk land werden ongeveer
1.000 mensen ondervraagd en in totaal namen 13.087 mensen deel aan de studie.
Er werden quotasteekproeven gebruikt om de nationale verhoudingen op het vlak
van leeftijd, geslacht en regio te bepalen.
In België voerde de lokale partner van TNS Opinion, Lightspeed Research, de poll uit
tussen 13 en 18 april 2012.
SAMENVATTING BELGIË
Belgen lijden onder de financiële crisis: uit de bevraging die in 13 landen
gehouden werd, komt een groot pessimisme naar voren. De meerderheid van de
ondervraagden (58 procent) vindt dat de situatie in hun land de verkeerde richting
uitgaat. 62 procent van de deelnemers in België vindt dat het met hun land verkeerd
gaat. Er heerst dus pessimisme in Europa, waarbij België naast Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk staat. De Grieken zijn het meest negatief over de situatie in hun
land. (Figuur 2, ITUC Global Poll 2012)
Grote onzekerheid over de toekomst: in België is men enorm bezorgd over de
toekomstige generaties: 87 procent van de ondervraagden denkt dat de toekomstige
generaties het slechter zullen hebben. (Figuur 3, ITUC Global Poll 2012)
Economisch moeilijke tijden: 77 procent van de ondervraagden vindt dat de
economische situatie (heel) slecht is. (Figuur 4, ITUC Global Poll 2012)
Veel mensen hebben financiële problemen: 75 procent van de deelnemers geeft
aan dat hun gezinsinkomen de levenskosten niet meer volgen. Ook in Frankrijk
werden soortgelijke antwoorden gegeven (Figuur 5, ITUC Global Poll 2012).

In België kan 59 procent van de ondervraagden geen geld sparen. (Figuur 6, ITUC
Global Poll 2012)
Risico op werkloosheid: België staat boven Japan en onder de VS: 37 procent van
de ondervraagden zegt dat het risico op werkloosheid de laatste twee jaren gestegen
is. Het wereldwijde gemiddelde voor het risico op werkloosheid in de deelnemende
landen bedraagt 36 procent. (Figuur 7, ITUC Global Poll 2012)
Internationale banken en grote bedrijven hebben te veel invloed: België is
samen met zijn Europese tegenhangers “in de ban” van de banken: 74 procent van
de ondervraagden in België vindt dat banken te veel invloed op economische
beslissingen hebben. (Figuur 9, ITUC Global Poll 2012 toont aan wie volgens de
ondervraagden de machtigste speler is.)
Kiezers zonder macht: de stemgerechtigden in België hebben geen macht: 76
procent is negatief. (Tabel 1, ITUC Global Poll 2012). 81 procent van de deelnemers
vindt dat de kiezers niet genoeg invloed hebben. (Landentabellen, ITUC persbericht
toont spelers met te veel invloed en niet genoeg invloed aan.)
Onvoldoende werkzekerheid: er heerst een enorme negativiteit in België: 70
procent van de deelnemers vindt dat de huidige wetten geen werkzekerheid voor
werknemers voorzien. (Figuur 11, ITUC Global Poll 2012)
Veel steun voor arbeidswetgeving in het algemeen: in België staat men achter
arbeidswetgeving: 93 procent is voor wetten die de gezondheid en veiligheid van de
werknemers moeten beschermen en 88 procent staat achter de invoering van een
minimumloon. (Tabel 3, ITUC Global Poll 2012).
Burgers willen actie van hun overheden: in België steunt men acties van de
overheid om voor betaalbare gezondheidszorg (69 procent), onderwijs (66 procent)
en degelijke pensioenen (65 procent) te zorgen. (Tabel 5, ITUC Global Poll).
Banken en grote bedrijven moeten meer betalen: 71 procent van de deelnemers
vindt dat banken meer moeten betalen, 66 procent vindt dat dat ook voor grote
bedrijven geldt. België en andere Europese landen willen er absoluut voor zorgen dat
werknemers en kleine bedrijven minder betalen om de crisis op te lossen, met een
negatieve marge van -16 procent voor kleine bedrijven en -48 procent voor
werknemers. (Tabel 6, ITUC Global Poll 2012).
Waarschuwing: een uitzonderlijk grote kloof tussen de regeringen en de
burgers: de enquête toont een grote kloof aan tussen de besparingsmaatregelen die
door de meeste nationale overheden voorgesteld worden en de wens van de burgers
om in jobs en groei te investeren. In België wordt de wens om 'nu schulden af te
betalen door de inkomens en overheidsuitgaven te verminderen' slechts door 6
procent gesteund, terwijl de maatregel om ' te investeren in de creatie van jobs met
degelijke lonen en meer vraag voor de economie te creëren, zodat de economie kan
groeien en we onze schulden kunnen afbetalen' door 63 procent gesteund wordt. 31
procent steunt beide maatregelen. (Figuur 17, ITUC Global Poll 2012)
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