
De werkdruk neemt toe maar de lonen volgen 
niet. Onze arbeid creëert meer rijkdom, maar de 
armoede blijft uitbreiden. Er loopt iets grondig 

fout en daar kunnen we enkel verandering in brengen 
door georganiseerd en offensief op te komen voor 
alternatieven. Een hoger minimumloon van 14 euro per 
uur is daar een essentieel onderdeel van, naast hogere 
minimale pensioenen (1500 euro), hogere minimale 
uitkeringen (1200 euro), uitbouw van openbare 
diensten en collectieve arbeidsduurvermindering.

Verhoog het 
minimumloon!

Vlaams minister van armoedebestrijding Liesbeth Homans 
(N-VA) verklaarde enkele jaren terug dat ze mocht afgere-
kend worden op de belofte van een halvering van de kinder-
armoede. Sinds het aantreden van deze Vlaamse regering 
was er echter een toename. Nu groeit één kind op zeven in 
armoede op. Homans probeerde nog om verdeeldheid te zaai-
en door naar vluchtelingen te wijzen, zelfs indien dit niet uit 
de cijfers bleek. Kinderen met een niet-Belgische moeder le-
ven in 33,5% van de gevallen in armoede, bij kinderen met 
een Belgische moeder is dat 6,1%. In beide groepen neemt 
de armoede toe. 

Het vat het besparingsbeleid op alle niveaus samen: steeds 
meer mensen vallen uit de boot. Dit komt door verschillende 
redenen: de lonen volgen de stijgende productiviteit niet, het 
aantal laagbetaalde onzeker jobs neemt toe, zorg en openbare 
diensten worden kapot bespaard, … Voor de grote aandeel-
houders verhoogt dat de ‘efficiëntie’, lees: hun winsten. Zij 
organiseren onze ellende. 

Werk hebben volstaat steeds minder om niet in de problemen 
te komen. Werkenden verloren tussen 2010 en 2017 maar liefst 
1,1% aan reëel inkomen in ons land. In slechts zeven andere 
EU-lidstaten gingen werkenden harder achteruit. Het aantal 
mensen dat medische zorgen uitstelde omwille van financi-
ele redenen verdubbelde tussen 2005 en 2015. Er zijn steeds 
meer mensen die noodgedwongen deeltijds werken aan lage 
lonen. Vorig jaar in april liep de emmer over voor het per-
soneel van Lidl. Er werd gestaakt tegen de hoge werkdruk. 
Een werknemer van Lidl vertelde ons toen: “We hebben een 
deeltijds contract omdat de directie geen voltijdse contracten 
wil geven. Ze doet dit om de flexibiliteit op te voeren: de ene 
week werken we meer, de andere mindere. De werkdruk is 
onhoudbaar en wat krijgen wij daarvoor? Na enkele jaren 
in het bedrijf kom ik amper aan 12 euro per uur. Dat is hoe 

eigenaar en grote baas Dieter Schwarz een van de rijkste 
mensen ter wereld is geworden.” 

Het minimumloon in België behoort tot de laagste in West-
Europa in vergelijking met het mediaanloon. Het minimum 
vandaag is minder dan 10 euro per uur. Met een deeltijds 
contract kom je amper of zelfs niet aan de armoedegrens 
van 1.139 euro voor een alleenstaande. Bovendien bouw je 
onvoldoende pensioenrechten op om gerust te zijn voor je 
oude dag. Ja maar hogere lonen zijn onbetaalbaar, zeggen 
de werkgevers en hun politici. Hogere winsten voor de gro-
te bedrijven zijn nooit onbetaalbaar. Vorig jaar deelden de 
grootste bedrijven (in de Bel20) maar liefst 10 miljard euro 
aan dividenden uit aan de aandeelhouders.  

De laagste lonen moeten omhoog. De vakbondscampag-
ne Fight For 14 stelt terecht voor om het minimumloon op 
te trekken tot 14 euro per uur. Het is mogelijk om een hoger 
minimumloon af te dwingen. Dat werd in de VS aangetoond: 
in heel wat steden en regio’s werd een minimumloon van 15 
dollar per uur bekomen. Dit gebeurde niet door het lief te vra-
gen, maar door er actief strijd voor te voeren. Seattle was de 
eerste grote Amerikaanse stad waar de 15 dollar werd inge-
voerd. De intensieve campagne daar werd aangevoerd door 
Kshama Sawant en Socialist Alternative, onze Amerikaanse 
zusterorganisatie. Laten we het Amerikaanse voorbeeld vol-
gen en offensief opkomen voor minimaal 14 euro per uur!

Teken de petitie op
www.fightfor14.be

www.socialisme.be 
Facebook.com/socialisme.be

Op de gevestigde media moeten 
we niet rekenen om correct over 
onze strijd te berichten. Koop 
maandblad De Linkse Socialist 
voor 2 euro of neem een 
abonnement van 20 euro (meer 
mag ook als steun).


