
Stop de crisis rond de kosten van levensonderhoud: verhoog de lonen, belast de winsten!

Deze crisis wordt veroorzaakt door overwinsten - niet door lonen.

De lonen zijn niet de oorzaak van de inflatie. Werknemers zijn het slachtoffer van deze crisis: de waarde van
hun loon daalt terwijl de prijs van alledaagse producten stijgt. Dit vergroot de bestaande ongelijkheid, waarbij
laagbetaalde werknemers en kwetsbare mensen het hardst worden getroffen.

Werkgevers, regeringen en de EU hebben allemaal de plicht om dringend maatregelen te nemen om de crisis
rond de kosten van levensonderhoud aan te pakken door te zorgen voor loonsverhogingen, noodhulp voor
gezinnen die het moeilijk hebben, prijsplafonds, belastingen en een herverdeling van buitensporige winsten en
rijkdom.

Daarom vragen werknemers en hun vakbonden in heel Europa een zespuntenplan om de crisis rond de
kosten van levensonderhoud aan te pakken en een economie op te bouwen die iets oplevert voor de
werknemers.  Wij eisen:

             Loonsverhogingen om de stijgende kosten van levensonderhoud op te vangen en ervoor
te zorgen dat werknemers een eerlijk deel van de productiviteitswinsten krijgen. Daarnaast
vragen we ook maatregelen ter bevordering van collectieve onderhandelingen als de beste
manier om tot eerlijke lonen en een duurzame economie te komen.

           Tegemoetkomingen voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen,
brood op de plank te brengen en de huur te betalen; het recht op voedsel en een warm huis zijn
mensenrechten die beschermd moeten worden. We mogen niet verwachten dat mensen in
armoede onbetaalbare rekeningen betalen. Er moet een verbod komen op afsluitingen.      

            Prijsplafonds, vooral voor energierekeningen, en een waterdichte belasting op
buitensporige winsten van energie- en andere bedrijven om ervoor te zorgen dat zij niet mogen
speculeren op deze crisis, samen met andere maatregelen om woekerwinsten te stoppen, zoals
het aan banden leggen van dividenden, en om speculatie op voedselprijzen te voorkomen.

           Nationale en Europese anticrisissteunmaatregelen om inkomens en jobs in de industrie, de
dienstensector en de overheidssector te beschermen. Hieronder vallen de SURE-maatregelen om
jobs en inkomens te beschermen en om sociale maatregelen te financieren om deze crisis en
rechtvaardige transitieprocessen het hoofd te bieden.

          Een hervorming van de werking van de energiemarkt in de EU. Er moet erkend worden dat
energie een collectief goed is en geïnvesteerd worden om de onderliggende oorzaken van de
crisis aan te pakken, zoals de onderinvestering in groene energie en de gevolgen van
privatisering.

        Een plaats aan de overlegtafel voor de vakbonden om via sociaal overleg
anticrisismaatregelen uit te werken en uit te voeren. Dat is de beproefde 
methode om een crisis met succes te beheersen. 

De regeringen en de EU kunnen deze crisis niet gewoon uitzitten. Niets 
doen of verkeerd reageren, zoals de rente verhogen, de lonen 
bevriezen of terugkeren naar de mislukte bezuinigingsagenda, 
zal leiden tot een catastrofe. 


