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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).

De inzet van deze betoging is groot: het is een waarschuwing 
voor de bazen en hun politieke partijen. De regering-Michel, een 
anti-arbeidsregering, heeft de gemeenschapskas geplunderd. Hoe 
kunnen we het offensief tegen de sociale zekerheid stoppen?

Terecht nam het ABVV het initiatief tot deze mobilisatie. 
Het offensief tegen de sociale zekerheid is niet nieuw, denk aan 
het Globaal Plan, het Generatiepact of al die achterdeurtjes die 
maken dat de bazen steeds minder aan de sociale zekerheid bij-
dragen. De regering-Michel is een stap verder gegaan door het 
basistarief van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 
te verlagen van 33% naar 25%. Deze maatregel alleen al betekent 
een verlies van 5,8 miljard euro aan inkomsten voor de sociale 
zekerheid! Het resultaat? Bij ongewijzigd beleid zal het tekort 
van de sociale zekerheid in 2024 oplopen tot 6,4 miljard euro. 
Dit tekort is bewust door de overheid opgebouwd en zal als voor-
wendsel dienen om onze sociale bescherming af te breken.

De sociale zekerheid onbetaalbaar? Wat een grap! Het ontstond 
tussen de twee oorlogen en werd officieel geboren in december 
1944, in een land dat werd geteisterd door de Tweede Wereldoor-
log! Wat toen onder die omstandigheden mogelijk was, zou het 
vandaag niet meer zijn? De sociale zekerheid is ontstaan omdat 
de bazen bang waren voor de kracht van de arbeidersbeweging. 
Dat is meteen ook hoe we het kunnen verdedigen. 

De ervaring van de mobilisaties tegen de regering-Michel zit-
ten nog vers in ons geheugen. Onze mobilisaties in het kader van 
het actieplan van 2014 deden de regering wankelen. Ze stond op 
het punt om te vallen. Zelfs indien de regering opnieuw overeind 
kon kruipen, dankzij de besluiteloosheid aan de top van de vak-
bonden en door de schok van de terroristische aanslagen, moest ze 
uiteindelijk het plan voor een pensioen met punten terug opbergen 
na een betoging die veel groter was dan iedereen had verwacht. 

De betoging van 28 januari mag geen eenmalig evenement 
zijn. We moeten ons voorbereiden op wat volgt, indien mogelijk 
in een gemeenschappelijk vakbondsfront. Deze eenheid moet 
zich ook uitstrekken tot de jongeren. De boodschap aan (in)for-
mateurs is duidelijk: we hebben een ander beleid nodig, zoniet 
volgt een actieplan dat minstens zo straf is als dat van 2014. We 
zullen daarbij ook gebruik maken van het enthousiasme dat er 
onder de werkenden is voor de historische strijd in Frankrijk te-
gen de pensioenhervorming van Macron en zijn regering.

In het kader van de sociale verkiezingen kunnen we perso-
neelsvergaderingen organiseren om uit te leggen dat er geen 
ruimte meer is voor overlegsyndicalisme. Om onze sociale ver-
worvenheden te verdedigen, moeten we de fouten uit het verle-
den en de schade van deze strategie van ‘achteruitgaan zonder te 
veel te verliezen’ gedurende 30 jaar corrigeren. Deze benadering 

van onderhandelde achteruitgang heeft steeds meer werkenden 
uit de boot doen vallen. 

Is het normaal dat wie werkt in armoede leeft? Of dat je in 
armoede terechtkomt na een leven lang te hebben gewerkt? Of 
om werkloos te zijn als er zoveel te doen is dat sommigen er ziek 
van worden? Er is nood aan een minimum uurloon van 14 euro; 
een minimaal pensioen van 1500 euro per maand; een kortere 
werkweek van 32 uur met behoud van loon, bijkomende aanwer-
vingen en een dalende werkdruk; … Er is geen gebrek aan geld, 
maar we moeten het halen waar het zit.

Bovendien weten we heel goed dat geen enkele sociale ver-
worvenheid definitief is binnen de grenzen van het kapitalisme. 
De kapitalisten en hun politieke marionetten proberen systema-
tisch terug te nemen wat harde strijd hen dwong op te geven. 
Daarom moeten we ons richten op de kern van deze kapitalis-
tische samenleving waar de 2153 miljardairs meer geld hebben 
dan 60% van de mensheid samen (aldus het jaarlijkse rapport van 
Oxfam). We hebben een andere samenleving nodig, een samen-
leving waarin we echt iets te zeggen hebben, ook over hoe wordt 
geproduceerd en hoe de rijkdom wordt gebruikt. Dit kan enkel 
in een socialistische samenleving waarin de sleutelsectoren van 
de economie worden genationaliseerd en democratisch worden 
beheerd door de werknemers.

sociale zekerheid in gevaar

onze strijd ernstig organiseren 
om het te verdedigen

Volgende afspraak: 8 maart om 14u op 
het Muntplein in Brussel

Vrouwen staan vooraan bij de gevolgen van de aan-
vallen op de sociale zekerheid. Het is geen toeval dat 
dit het thema is van de nationale betoging in Brussel 
op 8 maart, de internationale vrouwendag. Deze be-
toging, georganiseerd door de Wereldvrouwenmars, 
is een volgende stap voor onze mobilisatie. Kom in uw 
vakbondskleuren naar deze betoging! 
Contacteer campagne ROSA (Reageer tegen Onder-

drukking, Seksisme en Asociaal beleid) om de beto-
ging voor te stellen bij uw delegatie, op een perso-
neelsvergadering, syndicale vorming, … 

wwww.campagnerosa.be


