Op de werkvloer

De kracht van de werkers is de staking!
Terwijl patronaat en regering hun aanval tegen de werkende
mensen blijven voeren, hebben de syndicale vertegenwoordigers
aanvaard om de onderhandelingen te hervatten rond de "hervorming
van het stakingsrecht".
Ze zeggen de regering te willen tonen dat het "sociale overleg"
wel werkt. Maar dat "overleggen" werkt enkel in het voordeel van de
grote bazen. Zonder krachtsverhouding zal zo'n onderhandeling
enkel in een nieuwe achteruitgang kunnen uitmonden.
Om onze banen, lonen, pensioenen en in het algemeen ons
levensstandaard te verdedigen, zal men moeten terugslaan in de
klassenstrijd die door de kapitalisten wordt gevoerd.
Dit is een vooruitzicht dat de bureaucraten die de directie van de
vakbonden zich hebben toegeëigend, achtergelaten hebben om m
hun zeteltjes te kunnen blijven babbelen met de grote bazen.

Dictatuur van het kapitaal
in de varkensstallen

Een derde van de Vlaamse varkensboeren zouden met hun be
drijf willen stoppen omdat ze maar schulden krijgen, met prijzen
die te laag staan, soms onder de kostprijzen. Maar omdat ze schul
den hebben bij de veevoederbedrijven die ook de nodige en regle
mentaire uitrusting en geneesmiddelen leveren, kan stoppen
gewoon niet.
25% van de varkensboeren in Vlaanderen zijn hun bedrijf kwijt
en werken nu in loondienst voor diezelfde firma's of voor een gro
tere boer.
Om een vrije en gezonde maatschappij te maken, moet men de
kapitalisten van de voedingsmiddelen-industrie onteigenen natuur
lijk, samen met die van de banken en van de andere sectors!

Banken: de Staten zijn medeplichtig
aan belastingontwijking
Oxfam heeft een verslag geschreven over de 20 grootste Europese
banken.
BNP, ING, Deutsche Bank... hebben in 2015 94 milJ'ard winsten gemaakt en hebben gemiddeld 6% belasting betaald, sommigen zelfs
maar 2%!
Want ondanks het feit dat de Europese Staten in het kapitaal van
deze banken zitten, gebruiken ze allemaal fiscale paradijzen en verkla
ren ze er een kwart van hun winsten. Ze hebben zelfs honderden mil
joenen winsten verklaard in landen waar ze geen enkel bediende
I . --�= 'i' hebben... totaal ongestoord.
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De Staten zijn medeplichtig aan
deze belastingontwijking. Daarom
volstaat het niet om de banken te
nationaliseren (zoals Belfius, oud
Dexia) om een einde te maken aan
deze praktijken. De werkers zullen
hun eigen controle moeten opleg
gen op alle boekhoudingen van de
banken.

De toekomst van de jongeren
volgens Kris Peeters
De federale minister voor Werk, Kris
Peeters, heeft met een schort en een strij
kijzer de campagne gelanceerd voor "de
dankbaarste job" om de jongeren de sec
tor van dienstencheques beter voor te
stellen. "Ik hoop dat vele jongeren dank
zij deze campagne de weg vinden naar de
sector. Er zijn er veel vacatures" zegt hij.
In 2015 nam deze sector 150 000
mensen in dienst en 2 500 vacatures zou
den er beschikbaar zijn.
2 500 jongeren -- hoeveel zijn er die
op zoek naar werk zijn? -- zouden dus de
geneugten van het huishouden kunnen
ontdekken voor een loon dat het nauwe
lijks mogelijk maakt om te leven! Be
dankt
voor?!

Zij stijgen,
wij da/en
70% van de bedrijven van de Bel
gische beurs Euronext hebben hun di
videnden voor 2016 verhoogd.
Gemiddeld (door dus de 8% bedrijven
die ze verlaagd hebben en de 22% be
drijven waarbij ze niet veranderd zijn,
mee te tellen) zijn de dividenden met
5,6% gestegen.
De evolutie is dergelijk voor de be
zoldigingen van de CEO's van de be
drijven van de BEL20 (19 grote
bedrijven die aan de beurs worden ge
noteerd en als index dienen) die ge
middeld met 5,24% zijn gestegen.
Nochtans is het bbp (de totale
waarde van de gemaakte rijkdom) al
leen met 1,3% gegroeid. Het geld dat
naar de aandeelhouders en voor de
salarissen van de CEO's gaat, is dus
ergens gepakt!
Men moet maar naar onze sinds
2011 bevroren loonfiches kijken, en
naar onze portemonnee die steeds
vroeger in de maand leeg is om het di
rect te zien: hun winsten stijgen omdat
onze lonen en pensioenen dalen!
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