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   Ik werk, wat zal rechts voor mij doen?

Rechts verdedigt de huidige loonstop. Als het aan hen ligt worden de lonen na de verkiezingen nog 

langer bevroren.

De droom van rechts: van sociaal overleg naar individueel overleg. 

Dat betekent:

•	 Geen index meer. Je loon wordt dus helemaal niet meer aangepast aan de kostenstijgingen.

•	 Individuele loonafspraken. Overleg met de baas? Dan sta je er alleen voor.

•	 Meer flexibiliteit, maar dan zonder tegemoetkomingen of verbeteringen op het gebied van  

de arbeidsomstandigheden.

•	 De	vakbond	buitenspel	zetten	daar	waar	ze	het	meest	nodig	is:	op de werkvloer. 

Rechts wil nog meer loonlastenverlagingen cadeau doen aan de werkgevers, tussen de 5 en de 

7,7 miljard euro, zonder daarbij garanties op tewerkstelling te eisen. Waar moet dat geld vandaan 

komen? 

•	 Door	 te	 snijden in de sociale zekerheid. Dit betekent snijden in jouw ziekteverzekering,  

in jouw pensioen! 

•	 Ontslagen	bij	 de	ambtenaren,	dus	minder tewerkstelling in de openbare diensten en een 

slechtere dienstverlening… Met andere woorden: meer mensen aan de dop en jij mag wat 

langer aanschuiven aan het gemeenteloket.

Alle rechtse partijen zetten de aanval in op het (brug-)pensioen. 

•	 Stelsels van vervroegde uittreding moeten voor rechts ‘ontmoedigd’ worden,  

of nog beter onmiddellijk afgeschaft. 

•	 Los van welk soort werk je doet zal je eerst een loopbaan van minstens 42 jaar moeten kunnen 

voorleggen. Ook mensen met zware beroepen dus.

•	 En dit in tijden van hoge jeugdwerkloosheid, waarbij het voor jongeren sowieso al moeilijk is 

om aan een job te geraken.

Mini-jobs: onstabiele, onzekere en slecht betaalde tijdelijke tewerkstelling.

•	 Ondertussen hebben 7 miljoen mensen in Duitsland een mini-job. 4 Miljoen daarvan werken 

aan minder dan 5 euro per uur.

•	 Mensen met een mini-job hebben geen sociale zekerheid. Eén op vijf werknemers met een job 

komt niet rond met zijn loon. 

•	 Mini-jobs creëren werkende armen.  

De kracht van verandering? De enige verkiezingsbelofte die zij zullen houden is verder inzetten op 

besparingen en sociale afbraak. 

Is dit wat we willen voor onze toekomst, voor ons werk, voor ons leven? Natuurlijk niet.  

Dit soort van agressieve sociale afbraak kunnen we ook in het stemhokje een halt toe roepen. 
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Ik ben werkloos, wat zal rechts voor mij doen?

De rechtse partijen hebben het niet goed voor met jou als werkloze. Als zij aan de macht komen, 

willen ze:

•	 De index afschaffen. Je dopgeld wordt dus niet meer aangepast aan de kostenstijgingen. 

•	 De werkloosheidsuitkeringen sterk in de tijd beperken. Na 2 à 3 jaar verlies je je uitke-

ring. Voor samenwonenden is er geen mogelijkheid om OCMW-steun te trekken, en voor 

andere is er een middelentoets. Dat wil zeggen dat je eerst je spaargeld moet opdoen, 

vooraleer je recht krijgt op een uitkering. Dat je misschien jarenlang zelf hebt bijgedragen 

aan de sociale zekerheid is voor rechts geen argument. En daarvoor mag het bankengeheim 

wel opgeheven worden, terwijl het voor de grote vermogens niet kan? 

•	 Het verminderen van het bedrag van de uitkering tot het niveau van het leefloon, met als 

doel werkloosheid en leefloon (=OCMW-bijstand) aan elkaar te koppelen. Alle werklozen 

worden zo onder de armoedegrens geduwd. 

•	 Langdurig werklozen verplicht ‘gemeenschapsdienst’ laten doen, want ‘voor wat, hoort 

wat!’. In plaats van volwaardige jobs aan te bieden aan werklozen, worden ze dus verplicht 

om gratis te werken. Moet jij gestraft worden omdat je onvrijwillig werkloos bent? 

•	 De inschakelinguitkering voor jongeren afschaffen. Pas op: niet alleen voor de jongeren 

die geen werk vinden, maar ook voor jongeren die niet voldoende dagen gewerkt hebben 

om hun recht op een uitkering te openen. Als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van dagcon-

tracten bij het interimkantoor, maar er is niet genoeg werk… pech voor jou! Geen werk, 

maar ook geen uitkering! 

•	 De 50+ behandeling voor oudere werkzoekenden afschaffen, zowel binnen VDAB (50 + 

club) als inzake premies voor de werkgevers. Men wil de inspanningen voor 50 plussers dus 

afbouwen, terwijl de kans op werk voor een werklozen ouder dan 55 jaar nu al heel beperkt 

is. 

•	 Vakbonden en mutualiteiten weren uit overleg- en adviesraden inzake de Sociale Zeker-

heid. Het is net in die overleg- en adviesraden dat wij als vakbond jouw rechten en jouw 

uitkering kunnen verdedigen. 

•	 Flexi-jobs invoeren voor werklozen, een mooiere naam voor mini-jobs zoals in Duitsland: 

jobs aan minder dan 5 euro per uur zonder sociale zekerheid. In plaats van werkloze arme 

wordt je zo een werkende arme…
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Ik ben jong, wat zal rechts voor mij doen?

Je bent jong en je wil wat? Dan kan je maar beter links stemmen in 2014. Stem je toch rechts, 

dan is de kans groot dat:

•	 Je straks geen huis meer kan kopen 

Rechts is voor ‘flexibelere arbeidscontracten’. Lees: vergeet dat contract onbepaalde duur 

maar. Voortaan werk je enkel nog als interim of met tijdelijke contracten. En wat is het eer-

ste dat een bank vraagt als je wil lenen voor een huis? Juist ja, een kopie van je arbeidscon-

tract! Geen vast contract = geen lening = geen eigen huis! Bovendien wil rechts de lonen 

naar beneden halen. Hoe ga jij een lening afbetalen, als er nauwelijks genoeg geld zal zijn 

om de huur te betalen?  

Linkse partijen willen ook de woningmarkt reguleren, zodat er betaalbare woningen en 

leningen voor jongeren zijn.  Rechts wil het liever overlaten aan ‘de markt’. Lees: een huis 

kopen is voor de rijken. 

•	 Je een GAS-boete krijgt gewoon omdat je jong bent 

Links verzet zich tegen het onrechtvaardige systeem van GAS-boetes, waar vooral jonge-

ren mee worden geviseerd. Rechts wil dat systeem nog uitbreiden, want repressie vinden 

zij tof. Voorbeelden van idiote gasboetes zijn er genoeg: voor een broodje te eten op de 

trappen van een kerk, confetti te gooien, op straat te spelen,… Met rechts krijg je straks een 

boete gewoon omdat je jong durft te zijn! 

•	 Studeren handenvol geld zal kosten 

‘De markt’ en ‘de privé’, de heilige koeien van rechts. Ook in het onderwijs zou er meer 

ruimte moeten gegeven worden aan die twee. Resultaat: private elitaire topscholen voor 

de rijken aan de enerzijds, slecht gefinancierde openbare scholen voor het werkvolk 

anderzijds. Je zal er een studentenjob moeten bijnemen om je studies te kunnen betalen 

en dan nog zal je een studielening moeten aangaan. Onmogelijk denk je? In Engeland en in 

de V.S. is dit vandaag de realiteit! 

•	 Inschakelingsuitkeringen verdwijnen 

Rechts wil ook het stelsel van inschakelingsuitkeringen (= vroegere wachtuitkeringen) laten 

uitdoven. Nieuwe schoolverlaters zullen geen recht meer hebben op een inschakelings-

uitkering, maar zullen eerst voldoende gewerkte dagen moeten bewijzen om het recht 

tot uitkering te kunnen openen. Allesbehalve evident voor jonge mensen die net op de 

arbeidsmarkt komen, in tijden van hoge jeugdwerkloosheid! En voor de jongeren zullen er 

nog minder jobs zijn, gezien de ouderen volgens rechts langer moeten werken! 

Deze lijst is niet volledig. Het verhaal van rechts is dan ook een “straatje zonder einde” en 

volgens ons ook een straatje zonder solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid,… Daarom 

zeggen wij nog eens en dit keer heel luid en duidelijk: Jouw nog jonge stem kan mee het 

verschil maken! Stem LINKS!
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Ik ben senior, wat zal rechts voor mij doen?

Een stem voor rechts is een stem voor:

•	 De afschaffing van het brugpensioen 

Komt rechts aan de macht, dan verdwijnt het brugpensioen. Deze ‘werkloosheidsuitkering 

met bedrijfstoeslag’ wordt nu vaak ingeroepen bij grote, collectieve ontslagen (“herstructu-

rering”, zoals bijvoorbeeld Opel, Ford Genk) ten voordele van werknemers die zich niet meer 

kunnen omscholen voor die laatste paar jaar van hun loopbaan. Maar ook oudere werkne-

mers uit kleinere ondernemingen kunnen hiermee een waardig inkomen krijgen.  

Als het brugpensioen verdwijnt, worden oudere werknemers bij herstructureringen  

“gewoon” werkloos: geen bedrijfstoeslag, maar wel controle en risico op schorsing! 

•	 De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 

Voor rechts moet de pensioenleeftijd ten minste op 65 jaar liggen of moet je een mini-

mumloopbaan van 42 jaar hebben. Dit zonder rekening te houden met sectoren met zwaar 

belastend werk, onregelmatige uren of gezondheidsrisico’s. Allemaal langer werken, terwijl 

de jeugd geen job vindt. 

•	 Snoeien in de gezondheidszorg 

Ons sociaal vangnet zorgt er voor dat mensen die een tegenslag hebben in hun leven 

geholpen worden. Dat wil rechts kapotmaken. Ben je ziek, moet je medicatie nemen of in 

het slechtste geval opgenomen worden in het ziekenhuis? Dan zal je dit grotendeels uit 

eigen zak moeten betalen. Een nieuwe knie of heup nodig? Het kan, voor € 100.000.   

Voor rechts moet gezondheidszorg geprivatiseerd worden, zodat bedrijven winst kunnen 

maken op jouw gezondheid! 

•	 Oneerlijke verdeling van pensioengeld 

“Wie meer werkt, moet ook meer pensioen krijgen”, vindt rechts. Klinkt alvast niet slecht, 

maar wat verstaan zij onder “meer werken”? Volgens rechts wordt de “zwaarte” van je job 

bepaald door hoeveel geld je verdient. Een bankdirecteur of CEO van een bedrijf verdient 

dus meer en zou dan ook harder werken dan een metaalarbeider, een verpleegster of een 

winkelbediende. Die laatste groepen mensen zullen het dan ook met minder moeten stel-

len wanneer ze op pensioen gaan, want ze hebben volgens de logica van rechts niet hard 

genoeg hun best gedaan. 

•	 Werken, ook na je pensioen 

Is je pensioen niet hoog genoeg nadat rechts het bedrag verlaagd heeft? Geen nood, ze 

hebben hiervoor een oplossing. “Neem gerust nog een kleine job aan, om zo wat meer 

inkomsten te hebben”. Niet enkel wordt hierdoor weer een job ontnomen van een jonger 

iemand, ze ontneemt de gepensioneerde ook van zijn zuur verdiende rust na een volledige 

loopbaan. Letterlijk werken tot je doodvalt dus! Je bent nog niet te oud om te stemmen!  
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Ik ben kortgeschoold, van buitenlandse origine, een oudere 
werkloze, ik heb een arbeidshandicap,… wat zal rechts voor 
mij doen?

•	 Laaggeschoold zijn is je eigen schuld. Je had zelf maar wat langer moeten studeren. En 

je vindt nu moeilijk werk zeg je? Tjah, je kan er maar beter vinden binnen de drie jaar, want 

nadien wordt je uitkering gewoon geschrapt.  

•	 Volgens rechts is er geen discriminatie op de arbeidsmarkt en wordt racisme vooral ge-

bruikt “als een excuus voor persoonlijke mislukking”. Controle op werkgevers, anonieme 

sollicitaties, laat staan quota,… allemaal niet nodig volgens rechts. Allochtonen moeten 

stoppen met zagen en maar beter hun best doen. 

•	 Voor oudere werklozen wordt de extra begeleiding afgebouwd, werkloosheidsuitkerin-

gen worden beperkt in tijd en het bedrag van de uitkering wordt verlaagd. Zelfs al tonen 

alle cijfers aan dat het nergens zo moeilijk is om werk te vinden als 50+’er als in België. Niet 

het probleem van rechts! 

•	 Het is crisis en volgens rechts moet ‘iedereen zijn steentje bijdragen’. De tewerkstellings-

premie voor personen met een arbeidshandicap moet dan ook naar beneden. Pech! 

•	 Mensen op de vlucht voor armoede en oorlog moeten harder worden aangepakt. Velen 

worden met vrouw en kinderen terug gestuurd naar een land dat ze vaak nooit hebben ge-

kend, zelfs al spreken ze perfect Nederlands, gaan de kinderen hier naar school en hebben 

ze werk.

Rechtse partijen willen de onderlinge concurrentie tussen jong-oud, werkloos-werkenden, 

Vlaams-Waals, autochtoon-allochtoon,… nog verscherpen. Uiteindelijk verliezen we hier allemaal 

bij en zullen we allemaal achteruit gaan. Daarom verdedigt het ABVV consequent de eenheid en 

de diversiteit onder de bevolking, want samen staan we sterk! De volgende jaren staat er dan ook 

heel veel op het spel.

Laat je niet in een ho(e)kje drummen! Stem LINKS !
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Een rood potlood is een krachtig wapen!

Op zondag 25 mei 2014 geldt niet alleen de stemplicht voor alle 18-plussers in ons land, er is ook 

de morele plicht om als individuele burger te kiezen voor een betere toekomst voor ons allen!

Een vakbond als het ABVV speelt een zeer belangrijke rol in de samenleving. De socialistische 

vakbond staat voor waarden als solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Waarden 

die het ABVV elke dag op het terrein in daden omzet en zo werkt aan de sociale bescherming of 

vooruitgang voor wie jong is, werkt of leeft van een vervangingsinkomen. Het ABVV strijdt voor 

een betere maatschappij.

Maar er zitten kapers op de kust! Politici en politieke partijen van de rechterzijde worden met de 

dag driester. Ze spuien allerhande voorstellen en kritieken om verworven en noodzakelijke sociale 

rechten te ondergraven en af te schaffen. Hun doel is om de welvaart zoals die nu bestaat af te 

bouwen en te herverdelen in de richting van wie echt rijk is en het niet nodig heeft. Dat terwijl er 

pakken mensen zijn die vechten om te overleven. Dat terwijl diegenen die vandaag nog rondkomen 

hun werk of hun uitkering bedreigd zien.

Het ABVV heeft al gekozen! Eén: gekozen om niet bij de pakken te blijven zitten en dus in het 

verweer te gaan tegen de aanvallen van de rechterzijde. Twee: op te roepen om bij de politieke 

verkiezingen van 25 mei resoluut de linkse partijen te steunen. Op die manier vergroten we zelf 

de kans dat de volgende regeringen in Vlaanderen, België en Europa gevormd worden met linkse 

politici en partijen die staan voor een politiek in uw belang!

U hoeft niet te twijfelen aan de must van een linkse stem. Deze brochure bevat een arsenaal aan 

duidelijke redenen. Het rode potlood in uw stemhokje is uw wapen!

Erik VAN DEURSEN

Provinciaal Secretaris ABVV West-Vlaanderen
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In deze brochure somden we op wat rechts voor jou in petto heeft. Typisch voor rechts is dat ze 

een verdeel en heers politiek voeren. Ze zeggen altijd dat ze het geld bij ‘een ander’ zullen halen 

en dat jij er beter van zal worden.

Maar dat maken ze je maar wijs, want zoals je kon lezen wordt iedereen getroffen door een rechts 

beleid. Iedereen, behalve de rijken dan. Voor rechtse partijen zijn zowat alle werkende mensen 

“profiteurs”: de arbeiders en bedienden hebben een “te hoge loonkost”, mensen uit de openbare 

diensten hebben een “te hoog pensioen”, vreemdelingen en Walen “profiteren” van onze sociale 

zekerheid… Maar ook Vlaamse werklozen en mensen die soms ziek zijn wordt hetzelfde verweten. 

Bruggepensioneerden wordt verweten de pensioenkassen van de jongeren leeg te halen en werk-

loze jongeren hebben dan weer een ‘stamp onder hun gat nodig’. Zo worden de mensen tegen 

elkaar opgezet, maar blijven echte profiteurs zoals banken en multinationals buiten schot. 

Om onze lonen, onze index en kwaliteitsvolle jobs te verdedigen en om ons recht op onderwijs, 

pensioen en op menswaardige uitkeringen te behouden MOETEN we rechts een halt toeroepen in 

het stemhokje. Een stem voor rechts is een stem tegen jezelf!

Als ABVV West-Vlaanderen roepen we dan ook op om 25 mei op een linkse partij te stem-

men die onze belangen wel zal verdedigen in Vlaanderen, België en Europa. Stem dus LINKS!  

Stem SP.a, Groen of PVDA!



Als ABVV West-Vlaanderen roepen we op om 25 mei op een linkse partij te  

stemmen die onze belangen wel zal verdedigen in Vlaanderen, België en Europa.  

Stem dus LINKS! Stem SP.a, Groen of PVDA!
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