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BETOGING
Dinsdag 24 mei
11u30
Brussel Noord
Wij zijn de voortdurende aanvallen
van de regering en de werkgevers
op de centen en de rechten van de
werknemers meer dan beu!
Een doorsnee gezin verliest 1200 tot
1500 euro per jaar, minstens 100 euro
per maand. Dit bovenop zware besparingen bij overheid en onderwijs. Dit zonder
jobs, jobs, jobs. Zonder sociaal overleg
die naam waardig. Met sociale correcties
om beschaamd te zijn. Met de lasten voor
werknemers, zieken en uitkeringstrekkers
en de lusten voor de rijken en de vermogens. Nog meer flexibiliteit is niet vol te
houden. Over de 38u week wordt niet
onderhandeld. Stop het gesjoemel van
de regeringen en de werkgevers!
Langer werken, harder en moeilijker
werken voor lager loon en minder
koopkracht , dat is de boodschap
van deze regeringen en deze werkgevers.
Dat is niet onze visie.

Wij willen een ander beleid,
een rechtvaardig en juist beleid.
Een eerlijk en evenwichtig beleid.
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ALTERNATIEVEN
Jobs
• Nieuwe banen met een relance- en investeringsbeleid.
• Een echte visie op leefbaar werk, over de hele loopbaan, met aangepast werk voor oudere werknemers,
vrijwaring van tijdkrediet en loopbaanonderbreking
en een garantie op volwaardige jobs voor jongeren.
Geen eenzijdig opgelegde ﬂexibiliteit in de sectoren
en de ondernemingen.
• Investeringen in de openbare sector, in publieke infrastructuur en in de non-proﬁt.
• Alternatieven zoals collectieve werktijdverkorting
met loonbehoud en met compenserende aanwervingen.

Eerlijke belastingen
• Met gelijke bijdragen, naar draagkracht, van alle
inkomens via globalisering van de inkomens. Eén
euro is één euro, ongeacht hoe die wordt verdiend.
• Met versterkte bijdragen van inkomsten uit kapitaal
en verhuur in plaats van hogere belastingen op consumptie.
• Met prioritaire strijd tegen belastingontduiking en
ﬁnanciële criminaliteit.

Koopkracht

Kwaliteitsvolle openbare diensten

• Respect voor de automatische indexering van lonen
en sociale uitkeringen én voor de vrijheid van onderhandelen.
• Sterke, kwaliteitsvolle en betaalbare collectieve
diensten: zij zijn een belangrijke vorm van koopkracht voor alle burgers dankzij een rechtvaardige
ﬁscale herverdeling van de geproduceerde rijkdom.

• Voldoende, kwaliteitsvolle overheidsdiensten ten
dienste van iedereen. Minder overheid betekent
immers meer macht voor de sterkste, voor wie het
kan betalen.
• Met een onderwijs dat de nodige mogelijkheden
krijgt om jongeren op te leiden en te begeleiden tot
goed gevormde, sterke en kritische volwassenen.

Pensioenen
• Herstel van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar.
• Met waardige en leefbare pensioenen.
• Met werknemerspensioenen op het niveau van de
overheidspensioenen.
• Met behoud van de huidige pensioenberekening zowel in de openbare als in de privésector.
• Met behoud van de gelijkgestelde periodes, en met
een betere pensioenberekening voor vrouwen die
deeltijds werken.
• Rekening houden met de zwaarte van het werk bij
het bepalen van de uittredingsleeftijd en de loopbaanduur.
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Sociale zekerheid
• Met stabiele en voldoende ﬁnanciering zodat al wie van
een uitkering moet leven, een waardig inkomen heeft.
• Met kwaliteitsvolle, voor iedereen toegankelijke gezondheidsverzekering.

Onze alternatieven steunen op een rechtvaardig
maatschappijmodel. Met rechtvaardige ﬁscaliteit. Met kwaliteitsvolle collectieve diensten.
Met een stevige sociale bescherming. Met sociaal overleg en met vrije onderhandelingen.

V.U.: ABVV, Rudy De Leeuw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel • ACV, D. Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel • ACLVB, Mario Coppens, Boudewijnlaan 8 - 1000 Brussel • niet op de openbare weg gooien, aub

VOOR EEN ANTISOCIAAL
REGERINGSBELEID

10/05/16 15:31

