Kabinet gaat
een brug te ver

20 september demonstratie tegen de kabinetsplannen
13.00 uur op de Coolsingel Rotterdam
Vertrek 12.00 uur Noordereiland over de Willemsbrug
Vertrek 12.30 uur Wilhelminaplein over de Erasmusbrug

Laat uw gezicht zien. Laat uw stem horen.
Als u niets doet, is het straks te laat.
Het kabinet breekt in rap tempo ons sociale stelsel af. Het
enige lichtpuntje is: veel plannen en voorstellen zijn nog
niet omgezet in wetten, dus nog niet definitief. Stop het
kabinet voor het te laat is. Laat uw gezicht zien. Laat uw
stem horen. Als u nu niets doet, is het straks te laat.
Dit is het afbraakbeleid waar het kabinet voor staat:
Prepensioen en levensloop
• Afschaffen van belastingaftrek voor opbouw prepensioen.
Ofwel: doorwerken tot uw 65ste of een daling van uw
koopkracht, oplopend tot 10 procent.
• Opblazen van de collectieve prepensioen-regeling.
Geen solidariteit tussen jong en oud.
• AOW op de nullijn: AOW’ers verliezen in enkele jaren
4 procent koopkracht.
• Een levensloopregeling die alleen haalbaar is voor de elite.
Ontslag en WW
• Geen WW meer voor jongeren, herintreders en mensen met
flexibele contracten door afschaffen van de kortdurende WWuitkering (vervolguitkering is al gesneuveld!). Dit treft vooral
de uitzendkrachten, werknemers in de bouw, de agrarische
sector en de kunstenaars.
• Oudere werklozen gaan na de WW direct de bijstand in
en moeten eerst hun eigen huis opeten. (IOAW, bijstand
zonder vermogenstoets, wordt voor de groep 50-55 jarigen
afgeschaft).
• Te weinig geld om werklozen weer aan de slag te helpen.
• Werkgevers kunnen makkelijker ontslaan door verruiming van
de regel last in first out.
• Ontslagvergoedingen worden verrekend met de WW-uitkering.
• WW wordt minder toegankelijker en een kortere WW-periode.

Ziekte en WAO
• Vakbonden mogen niet regelen dat ziektegeld van 70 procent
in het tweede ziektejaar wordt aangevuld.
• Invoering no-claim regeling in het ziekenfonds.
• Nieuwe arbeidsongeschikten hebben straks alleen nog recht
op WAO als ze geen vingertopje meer kunnen bewegen.
• Bestaande WAO’ers herkeuren volgens nieuwe regels die
zo streng zijn, dat veel van hen de bijstand in zullen moeten.
Arbeidsvoorwaarden en 40 uur werken
• Iedereen moet weer 40 uur werken.
• Minder vakantiedagen en ATV-dagen.
• Iedereen gaat er flink in koopkracht op achteruit.
De meest kwetsbare groepen voorop!
• Als vakbonden een loonsverhoging afspreken, zullen veel
werknemers buiten de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) vallen door het niet uitvoeren van de wet die regelt
dat een CAO voor een hele branche geldt.
• Geen salarisverhoging voor ambtenaren.
• Snoeien in arbo-beschermende maatregelen.
• Minimumloon moet worden verlaagd.
Blijven FNV, CNV en MHP met de hakken in het
zand staan? Nee!
Hebben de vakbonden een alternatief voor dit
afbraakbeleid? Ja!
De vakbeweging wil een maatschappij waarin lasten eerlijk
verdeeld worden. Een samenleving van motiveren in plaats
van straffen, meedoen in plaats van uitsluiten. U blijft toch
niet lijdzaam toekijken hoe sociaal Nederland ten onder gaat?

Nederland verdient beter!

Binnenkort ontvangen leden van FNV, CNV en MHP persoonlijk bericht met nader actienieuws. Vanaf 25 augustus starten de bonden
gezamenlijk in deze regio een informatiecampagne en openen zij een actiecentrum. Bel naar het actiecentrum voor: informatiemateriaal, actiemeldingen in bedrijven, verzoek om ondersteuning in bedrijven/sectoren door vakbondsbestuurders, reserveren van
bussen naar de Coolsingel, vragen over actie- en stakingsuitkeringen of om lid te worden. Bel: 010-233 53 27 of 010-233 53 28 van
8.00-18.00 uur (vanaf 1 september tot 20.00 uur). Fax: 010-233 53 39. E-mail: rac-Rotterdam@bg.fnv.nl.

