
Als het slecht gaat, zoals tijdens de 
pandemie, moeten de werkenden 
alles overeind houden. Als het wat 
beter gaat, eind vorig jaar, worden 
eerst de zakken van de ondernemers 
gevuld. Tegen dat wij aan de beurt 
zijn, is er inflatie en swingen de 
energieprijzen de pan uit. En dan 
zouden we het moeten stellen met 
een flinke loonsverlaging door de 
inflatie?

Op 11 oktober kwamen in België een 
moeder en een dochter om het leven 
door CO-vergiftiging. Ze probeerden 
hun huis te verwarmen door binnen een 
barbecue aan te steken. De brandweer 
verklaarde bang naar de gevolgen van 
de wanhoop deze winter te kijken. 
Als we de woede niet organiseren met 
een ambitieus strijdplan rond de acties 

van de arbeidersklasse, zullen er nog 
drama’s volgen. Als het ongenoegen 
thuis opgekropt wordt, dreigen een 
opeenstapeling van frustraties en een 
versterking van mentale problemen. 
Andere krachten, waaronder 
extreemrechts, kunnen er garen bij 
spinnen om verdeeldheid en ellende te 
versterken.

Daarom moeten de vakbonden met 
alle energie de mobilisatie aanpakken. 
Nederland verdient niet alleen beter, 
de Nederlandse werkers verdienen iets 
totaal anders. Politici, ondernemers 
en de media zetten zich keihard in om 
de arbeidersklasse voor de problemen 
te laten opdraaien. De dramatische 
situatie dwingt tot actie tegen de hoge 
energieprijzen, voor hogere lonen en 
meer middelen. De bruto winst van 

niet-financiële bedrijven was 81,5 
miljard Euro in het eerste kwartaal van 
2022. Dat was 13,7 miljard meer dan 
het eerste kwartaal van 2021. Bedrijven 
ontvingen minder subsidies in verband 
met Corona maar toch steeg de winst! 
Er is dus meer dan genoeg geld om 
alle lonen te verhogen! Sommige 
werkgevers delen bij gebrek aan 
loonsverhogingen zelfs bonussen uit 
aan hun personeel.

Alleen al de voorbije weken waren 
er stakingen bij het spoor en bij het 
streekvervoer en  acties op Schiphol. 
In veel sectoren is de werkdruk 
onhoudbaar. Er komen niet meer 
middelen voor deze sectoren van de 
regering. Er is zelfs een verlaging van 
het groeipakket voor de zorg! 

of volg ons op Facebook: @Socialistisch Alternatief
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VAKBONDSSTRIJD OPVOEREN
MET ACTIEPLAN!

NATIONALISEER
DE ENERGIESECTOR

VERHOOG DE LONEN
 2 EURO PER UUR MEER VOOR IEDEREEN
MINIMUMLONEN VAN 15 EURO PER UUR



We moeten krachtig reageren

We weten dat zwakte aanzet tot 
agressie. De regering en de werkgevers 
zullen elke terughoudendheid van 
de vakbonden interpreteren als een 
vrijbrief voor een lawine van ellende. 
Ze zullen de loonsverhogingen 
zo beperkt mogelijk houden. De 
overheidsvergoeding van de kosten 
voor energie is maar gedeeltelijk. De 
verhoging in de sociale zekerheid en 
bij de pensioenen zijn bij lange na niet 
genoeg om de inflatie bij te houden. 
Een brede golf van verarming dreigt in 
Nederland deze winter. 

We mogen ons niet laten verdelen: 
waar de beweging al sterker staat, 
moet deze positie gebruikt worden 
om anderen mee te trekken. Daar zit 
ook het belang van eisen zoals een 
algemene loonsverhoging met 2 euro 
per uur (of 330 euro per maand) en 
een verhoging van het minimumloon 
tot 15 euro per maand. Op die manier 
kunnen we de hele arbeidersbeweging 
verenigen rond een duidelijk doel en 
zorgen we ervoor dat de sectoren waar 
de vakbonden vandaag minder sterk 
staan niet achtergelaten worden.

De werkgevers zeggen dat ze het zich 
niet kunnen permitteren. Laten ze 
hun boeken openen! Dan kunnen de 
werkenden nagaan of het klopt of de 
aandeelhouders en de managers de 
reserves gewoon geplunderd hebben. 
Bij dreiging van massaontslagen 
of sluiting: bezetten, onteigenen en 
nationaliseren onder controle en beheer 
van de arbeiders, om banen te redden 
en in de behoeften van de gemeenschap 
te voorzien.

Dit is pas een begin, de strijd 
doorzetten!

Een Franse schrijver zei al: “Een doel 
zonder een plan is niet meer dan een 
wens”. Er moet een nieuw oplopend en 

opbouwend actieplan komen. Als we 
de hele samenleving willen overtuigen 
en achter de arbeidersbeweging 
willen krijgen, hebben we een echt 
machtsvertoon nodig. Een nieuwe 
massale vakbondsdemonstratie kan 
ook jongeren, gepensioneerden, 
werklozen en zelfs zelfstandigen en 
kleine bedrijven samenbrengen (ook 
veel winkeliers en kleine ondernemers 
zullen er mee sympathiseren) rond de 
arbeidersbeweging en kan bijdragen tot 
het opbouwen van een dynamiek voor 
nationale stakingsdagen, voorafgegaan 
door provinciale stakingen.

We kunnen inspiratie halen uit de 
stakingen in de raffinaderijen in 
Frankrijk, die dagelijks door de stakers 
zelf werden verlengd in algemene 
vergaderingen. De opstand tegen de 
hoge kosten van levensonderhoud vindt 
niet alleen in Nederland plaats, het is een 
internationale strijd. We kunnen lessen 
trekken uit andere landen en toewerken 
naar internationale coördinatie in de 
strijd tegen het kapitalisme in crisis.

Prijzen blokkeren = nationaliseren

Total heeft dit jaar al meer dan 17 miljard 
dollar winst gemaakt, maar verwacht dat 
de totale Europese ‘overwinstbelasting’ 
slechts 1 miljard dollar zal bedragen. 
Om de prijzen werkelijk te controleren, 
moet de hele energiesector worden 
onteigend en genationaliseerd. Door 
er een speerpunt van te maken, kunnen 

we een perspectief bieden aan al wie 
angstig uitkijkt naar de volgende 
energierekening.

De eis die het best beantwoordt aan 
de huidige behoeften is de volgende: 
“Energie moet erkend worden als 
een gemeenschappelijk goed van 
eerste noodzaak en moet dus beheerd 
worden door een publiek monopolie 
dat de belangen van de werknemers 
en de gebruikers verdedigt. We eisen 
de nationalisatie van de sector.” Alle 
vakbonden zouden een dergelijk 
standpunt moeten innemen en er 
een centraal speerpunt van maken 
en niet een eis in de marge. Meer 
beperkte eisen kunnen noch de brutale 
collectieve verarming stoppen, noch 
de klimaatuitdaging aangaan. De 
nationalisatie van de hele energiesector 
moet gepaard gaan met de nationalisatie 
van de hele financiële sector om een 
einde te maken aan de speculatie 
en om de middelen te hebben die 
nodig zijn voor de gezondheidszorg, 
kinderopvang, onderwijs, openbaar 
vervoer. 

Dit zou de nodige middelen vrijmaken 
voor massale investeringen in groene 
energie voor huishoudens en kleine 
handelaren en in de isolatie van 
gebouwen. De markt werkt niet. We 
hebben een rationele en ecologische 
planning van de economie nodig. 
Om bureaucratisch wanbeheer te 
voorkomen, moet dit gebeuren 
onder leiding en controle van de 
werknemers zelf. Dit impliceert 
de oprichting van comités op de 
werkplaatsen met democratisch 
gekozen vertegenwoordigers van 
het personeel, de vakbonden en de 
gemeenschap als geheel (met inbegrip 
van de plaatselijke gemeenschap en de 
consumenten). Dit is wat wij verstaan 
onder een socialistische samenleving.
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DIT IS PAS EEN BEGIN, DE STRIJD DOORZETTEN!

De opstand tegen 
de hoge kosten van 
levensonderhoud vindt 
niet alleen in Nederland 
plaats, het is een 
internationale strijd.


